Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytče
č. 1/2013 zo dňa 25.4.2013
o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom
Mestské zastupiteľstvo v Bytči, podľa § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov s použitím § 36 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Bytča toto
Všeobecne záväzné nariadenie
§1
Predmet a účel odpadového hospodárstva mesta Bytča
Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov o spôsobe realizácie triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, o mieste určenom na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie
odpadov.
§2
Definovanie pojmov a všeobecné ustanovenia
1) Podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov sú dané zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
2) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o
odpadoch, alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbaviť.
3) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie, alebo iné
úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, alebo zloženia týchto odpadov.
4) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza.
5) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich
nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto všeobecne
záväzným nariadením (ďalej len VZN).
6) Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane dohľadu
nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii
obchodníka alebo sprostredkovateľa.
7) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné
materiály vo výrobnej činnosti, alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie:
zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
8) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom
činnosti spätné získanie látok, alebo energie: zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3
zákona o odpadoch.
9) Zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia
odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
10) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
11) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po
oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
12) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov, alebo
zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na
miesta ich vzniku.
13) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac nebezpečných vlastností,
uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
14) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu
zeme alebo do zeme.
15) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady
podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov
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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 domácností, 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.
Zariadenie na zber odpadov je miesto v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor
v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe; takýmto zariadením nie je miesto na uloženie
odpadov podľa § 39 a miesto spätného odberu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14 zákona o odpadoch.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe
č. 2 zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných
podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je
takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na
zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie
odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe
3. Zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných
podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je
takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na
zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor v ktorom sa zariadenie nachádza.
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu
zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva
zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré trvalo, teda dlhšie ako
jeden rok používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú
odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať, alebo
zneškodňovať, ak ich čas pred ich zhodnotením, alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich
zneškodnením nepresahuje jeden rok.
Mobilné zariadenie na účely zákona o odpadoch je zariadenie na zhodnocovanie odpadov, alebo zariadenie na
zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie, ako šesť po sebe nasledujúcich
mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou
c) je určené na zhodnocovanie odpadov, alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného zákona.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné
povolenie ani ohlásenie v zmysle osobitného predpisu; nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby
(pri 4 –och členoch sú to 4m3 ročne).
Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou nespĺňa podmienky uloženia
do zberných nádob (napr. skrine, sedačky, okná a pod.)
Oprávnená organizácia na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov je právnická alebo fyzická osoba , ktorá ma na vykonávanie tejto činnosti
s mestom uzatvorenú zmluvu.
Harmonogram vývozu je rozpis stanovený mestom v ktorom sú uvedené dni zberu a prepravy zmesového
komunálneho odpadu z jednotlivých zberných nádob a zber a preprava vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
Harmonogram vývozu je k dispozícií na internetovej stránke mesta, resp. u povereného zamestnanca mestského
úradu.
Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu aby sa uľahčilo špecifické
spracovanie odpadu.
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál, alebo výrobok stanu
odpadom, a ktoré znižujú:
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí, alebo,
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

27) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok, alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten
istý účel, na ktorý boli určené.
28) Interval zberu je zmluvne dohodnutý interval vývozu odpadu od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou.
29) Stanovisko zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob.
30) Základné pojmy tohto VZN sú použite tak, ako je to definované v zákone o odpadoch.
§3
Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých
vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním
efektívnosti takého využívania sa na území mesta uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva, tzn. systém
prednostného nakladania s odpadmi:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, (kompostovanie),
e) zneškodňovanie (skládkovanie) .
§4
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto
VZN; ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s
odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím, alebo povolením.
2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
3) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
4) Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste, ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto VZN,
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť komunálny odpad a drobný stavebný odpad inak, ako v súlade so zákonom
o odpadoch a s týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, zneškodňovať odpad ukladaním do
povrchových nádrží (jám, rybníkov),
d) uloženie odpadu, či už baleného, alebo iného, jeho umiestňovanie na, alebo pod zem,
e) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov.
f) vykonávať bez súhlasu podľa § 7 zákona o odpadoch, alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa
§ 7 zákona o odpadoch vyžaduje.
g) ukladať do zbernej nádoby odpady, ktoré nemajú charakter komunálneho odpadu, ďalej sa zakazuje ukladať
do zbernej nádoby drobný stavebný odpad, opotrebované batérie, akumulátory, žiarivky a zmiešavať ich
z odpadmi z domácností, alebo objemný odpad.
h) zapaľovať odpad v zberných nádobách a spaľovať ho,
i) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie,
j) vyberať už uložený komunálny odpad zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách, odnášať
ho a v dôsledku vyberania obsahu zberných nádob znečisťovať verejné priestranstvá,
k) svojvoľne presúvať zberné nádoby a meniť stanoviská zberných nádob umiestnených najmä na verejných
priestranstvách,
l) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, uložiť, alebo
vypúšťať odpadové oleje do pôdy,
m) zamedziť prístupu zberných vozidiel k stanovisku za účelom vyprázdnenia zberných nádob,

n) preplňovať zberné nádoby.
5) Vývoz komunálneho odpadu vykonáva oprávnená organizácia na základe zmluvy podľa určeného harmonogramu,
okrem prípadov a za dodržania podmienok podľa § 6 ods. 4 tohto VZN, ak pôvodca odpadu:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas vývozu
komunálneho odpadu,
b) nemá zbernú nádobu preplnenú; odpad umiestnený mimo zbernej nádoby a obsah zbernej nádoby sa dá
vyprázdniť,
c) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t. j. zberná nádoba nie je poškodená, zablokovaná a pod.
6) Ak vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa na území
mesta Bytča, vrátane jeho mestských častí bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto
VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a mestu.
§5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území mesta, zodpovedá mesto; za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
3) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
4) Mesto je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečiť, alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta na účely ich
zhodnotenia, alebo zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálneho odpadu v meste, a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich
zhodnotenia, alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a drobného stavebného odpadu.
5) Na území mesta nie je zavedený množstvový zber pre platiteľov poplatku podľa § 14 ods. 3 tohto VZN, (obyvatelia).
6) Mesto Bytča na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby, alebo podnikateľa, ktorý
preukáže, že :
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou,
odcudzením, alebo iným únikom.
7) Pre zabezpečenie množstvového zberu komunálnych odpadov umožňuje mesto výber zbernej nádoby
z nasledovných možností:
a) 110 l KUKA
b) 120 l PL
c) 240 l PL
d) 1.100 l BOBR
a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu pre fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby
podnikatelia.
8) Náklady na činnosť nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sú hradené v zmysle
osobitného predpisu.
9) Každý kto produkuje komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Bytče (ďalej len „pôvodca
odpadov“), je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN mesta Bytče. Pôvodca odpadov
okrem prevádzkovateľa kuchyne v prípade produkcie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do záväzného systému zberu komunálneho odpadu v meste Bytča,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v meste Bytča,
c) mať v prenájme a užívať potrebný počet, resp. zberné nádobu potrebného objemu zodpovedajúcu systému
zberu komunálneho odpadu v meste Bytča,
d) ukladať komunálny odpad, alebo jeho oddelené zložky a drobný stavebný odpad, na účely ich zberu na miesto
určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v meste Bytča
a zapojiť sa tak do systému zberu triedeného odpadu v meste.

§6
Povinnosti držiteľa odpadu
1) Mesto pre plnenie povinností v zmysle zákona o odpadoch je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho
odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu, fyzickej osoby - podnikateľa, právnickej osoby, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania - prevádzkovateľ kuchyne, alebo od toho kto nakladá
s komunálnym odpadom, alebo s drobným stavebným odpadom na území mesta, potrebné informácie.
2) Držiteľ komunálneho odpadu, alebo drobného stavebného odpadu, alebo ten kto nakladá s komunálnym odpadom,
alebo s drobným stavebným odpadom na území mesta, je povinný na vyžiadanie orgánov mesta poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom, alebo s drobným stavebným
odpadom, ako aj pravdivé a úplné informácie o priemernom počte zamestnancov, resp. lôžkovej kapacite a počte
zamestnancov v rekreačných a ubytovacích zariadeniach.
3) Držiteľ odpadu je ďalej povinný :
a) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením,
alebo iným nežiaducim únikom,
b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať
s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto VZN.
c) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
d) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
e) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch sa množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení
a zneškodnení.
f) držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch (odpad vhodný na
využitie v domácnosti), je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie, alebo zneškodnenie sám,
g) osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa písm. f) je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa
odseku f); po prevzatí od držiteľa odpadu podľa uvedeného odseku sa táto vec nepovažuje za odpad.
4) Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo
udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložky, alebo inom mieste
pôsobenia právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú je povinná
zabezpečiť táto právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.
§7
Systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
(zmesový komunálny odpad)
1) Na území mesta je pre poplatníkov podľa § 14 ods. 3 písm. a) (obyvatelia) zavedený intervalový systém zberu
komunálneho odpadu:
a) kontajnerový, vrecový,
b) oddelený zber komunálneho odpadu pre:
- odpady s obsahom škodlivín,
- drobné stavebné odpady
- objemné odpady,
c) triedený zber komunálneho odpadu, pre papier, plasty, sklo, kovové obaly, biologicky rozložiteľný odpad,
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
2) Mesto určuje na zber komunálneho odpadu nasledovné druhy zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu:
a) 110 l KUKA
b) 120 l PL
c) 240 l PL
d) 1100 l BOBR
e) veľkokapacitný kontajner (5m3 a 7m3)
f) compostainer 120 l a 240 l
g) nádoba GASTRO 140 l

h) zberné nádoby na triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
- 1100 l BOBR žltej farby
- plasty
- 1100 l BOBR modrej farby
- papier
- 1100 l BOBR zelenej farby
- sklo
- 1100 l BOBR čiernej farby
- kovové obaly
i) plastové zberné vrecia 120 l
3) Zmesový komunálny odpad je zostatok komunálneho odpadu po vytriedení jednotlivých zložiek určených na
triedený zber a oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
4) Interval odvozu zmesového odpadu:
a) obyvatelia z rodinných domov
- 1x do týždňa
(110 l KUKA, 120 l PL, 240 l PL)
b) obyvatelia bytové domy
- 1x do týždňa
(1.100 l BOBR)
c) fyzické osoby, právnické osoby - podnikatelia a organizácie: 1x - 2x do týždňa v náväznosti zvolenú veľkosť
nádob.
5) Náklady na činnosť nakladania s komunálnym odpadom, alebo s drobným stavebným odpadom sú hradené
v zmysle osobitného predpisu.
§8
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania triedených zložiek komunálnych odpadov
1) Mesto zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre nasledovné zložky
komunálnych odpadov:
a) papier,
b) plasty,
c) sklo,
d) kovové obaly,
e) biologicky rozložiteľný komunálny odpad okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, (biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad),
f) veľkoobjemový odpad.
2) Obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý prvý pracovný deň v týždni, t. j. 4x do mesiaca do plastových
vriec, na miesta obvyklé vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, podľa schváleného
harmonogramu.
Harmonogram vývozu triedeného odpadu podľa druhov a dátumu vývozu je aktualizovaný pre každý kalendárny
rok.
3) Obyvatelia bytových domov ukladajú oddelené zložky komunálneho odpadu podľa rozsahu triedenia v meste do
farebne odlíšených kontajnerov BOBR 1.100 l umiestnených na vyhradených miestach nasledovne :
a) žltý kontajner
- plasty
b) modrý kontajner - papier
c) zelený kontajner - sklo
d) čierny kontajner - kovové obaly
Jednotlivé druhy vytriedeného odpadu sú vyvážané oprávneným vývozcom 1x do mesiaca, resp. pri jednorázovom
preplnení podľa potreby a požiadavky mestského úradu.
4) Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta odovzdávajú oddelené zložky KO podľa
schváleného harmonogramu podľa ods. 2) na viditeľné miesto pred svoje prevádzky, zároveň ale tak, aby
neobmedzovali pohyb chodcov po chodníkoch, resp. verejných priestranstvách a zabezpečili ich tak, aby priľahlé
verejné priestranstvá neznečisťovali.
5) Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta, ktoré sú v zmysle zákona o odpadoch
povinné vypracovať program odpadového hospodárstva si dohodnú podmienky odvozu oddelených zložiek
komunálneho odpadu osobitne s oprávneným vývozcom odpadu v meste.

§9
Objemný komunálny odpad
1) Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou nespĺňa podmienky uloženia
do zberných nádob (napr. skrine, sedačky, okná a pod.)
2) Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného komunálneho odpadu 2x za rok podľa harmonogramu zberu
a prepravy objemného komunálneho odpadu formou pristavených veľkokapacitných kontajnerov.
3) V prípade naplnenosti takto pristaveného veľkokapacitného kontajnera môže držiteľ objemného komunálneho
odpadu tento odpad uložiť aj mimo veľkokapacitného kontajnera a takto uložený objemný komunálny odpad bude
oprávnenou organizáciou odvezený. Toto ustanovenie platí len pri zbere objemného komunálneho odpadu
v zmysle § 9 tohto VZN.
4) O termínoch pristavenia veľkokapacitných kontajnerov a odvozu objemného komunálneho odpadu bude mesto
informovať prostredníctvom dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, úradná tabuľa, a pod.).
5) Zakazuje sa umiestňovať objemný komunálny odpad k zberným nádobám na stanoviskách zberných nádob mimo
termínov určených v harmonograme pre zber objemného komunálneho odpadu podľa § 9 tohto VZN.
6) Pôvodca objemného komunálneho odpadu môže v prípade potreby využiť objednávkový systém zberu za úhradu
u oprávnenej organizácie.
7) Náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom, alebo s drobným stavebným odpadom hradí mesto
z poplatku podľa osobitného predpisu, okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 zákona o odpadoch, a okrem
nákladov na systém oddeleného zberu z elektrozariadení z domácností a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos poplatku sa využije výlučne na úhradu nákladov
spojených s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, najmä na ich zber, prepravu
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
8) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľ kuchyne na území mesta môže len ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje v osobitných
prípadoch mesto samo.
9) Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, alebo ten, kto nakladá
s komunálnym odpadom a lebo drobným stavebným odpadom na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.
10) Ten kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, na území mesta je povinný
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii, materiálovo zhodnotiť pri výstavbe,
rekonštrukcii, alebo údržbe komunikácií.
§ 10
Povinnosti majiteľov a správcov bytových domov rodinných domov,
prevádzok a iných nehnuteľností pri zhromažďovaní a vývoze komunálneho odpadu
1) Zhromažďovanie komunálneho odpadu zabezpečujú vlastníci, správcovia a užívatelia objektov, obytných blokov a
domov, prevádzkovaním ktorých odpad vzniká.
2) Majitelia, správcovia, užívatelia objektov obytných domov, rodinných domov a všetkých prevádzok, pri ktorých
činnosti vznikajú odpady sú povinní si prostredníctvom Mestského úradu v Bytči prenajať u oprávneného vývozcu
odpadu v meste potrebný počet zberných nádob, resp. nádobu potrebného objemu a na požiadanie výkonných
orgánov mesta preukázať zákonný spôsob zneškodňovania odpadu.
3) Za občanov bývajúcich v bytových domoch bez ohľadu na vlastnícke právo k bytu, túto povinnosť zabezpečuje,
bytové družstvo, správca domu, prípadne iný právnický subjekt zastupujúci týchto občanov (spoločenstvá
vlastníkov).
4) V prípade, že majiteľ, správca, prípadne užívateľ objektu, resp. prevádzky nedoloží na požiadanie výkonných
orgánov mesta hodnoverne spôsob nakladania a likvidácie odpadu je povinný bezodkladne zjednať nápravu a
môže mu byť v zmysle platných predpisov mestom vyrubená pokuta.
5) Ak po upozornení majiteľ (nájomca) zbernej nádoby nezjedná nápravu, je povinný jej obsah odstrániť zákonným
spôsobom na vlastné náklady.

6) Komunálny odpad sa v meste Bytča vyváža podľa harmonogramu dohodnutého mestským úradom s oprávneným
vývozcom odpadu v meste a správcami bytov a to 1x do týždňa zo zberných nádob oprávneným vývozcom odpadu
na základe zmluvy mesta a oprávneného vývozcu.
7) V prípade, že oprávnený vývozca nedodrží harmonogram vývozu určený zmluvou je povinný uskutočniť doplňujúci
vývoz do 48 hodín.
8) Ak objedná majiteľ, (správca) domu vývoz komunálneho odpadu mimo schváleného harmonogramu tento môže
likvidovať len cestou oprávneného vývozcu odpadu v meste a na svoje náklady.
9) Je zakázané iným organizáciám a súkromným osobám než oprávnenému vývozcovi odpadu odvážať či
premiestňovať zberné nádoby určené k pravidelnému vývozu odpadu, vyprázdňovať ich, manipulovať s obsahom,
vyberať, alebo prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálny odpad do iných nádob než k tomu
určených .
10) Vlastníci, správcovia, združenia vlastníkov sú povinní oboznámiť nájomníkov s termínom vývozu komunálneho
odpadu v príslušnej mestskej časti v ktorom sa bytový dom nachádza. Taktiež sú povinní oboznámiť nájomníkov so
záväzným systémom zhromažďovania a vývozu triedeného odpadu na území mesta a nájomníci sú povinní sa ním
riadiť a využívať nádoby určené na zhromažďovanie a vývoz triedeného odpadu len pre tie druhy vytriedeného
odpadu na ktorý sú určené a farebne odlíšené.
11) Občania, fyzické, právnické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta Bytče, ktorí nevlastnia, alebo nemajú
v nájme potrebné množstvo smetných nádob, resp. nádobu potrebného objemu sú povinní do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto VZN tieto si objednať a užívať ich v zmysle tohto VZN.
§ 11
Umiestnenie zbernej nádoby
1) Majiteľ, správca bytového domu, resp. rodinného domu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak,
aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku, alebo parkovisku (pokiaľ pri parkovisku mestský úrad neurčí
inak), aby boli ľahko prístupné a mohli sa pokiaľ možno bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vynášať. Pri
určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavať hygienické a estetické predpisy a dbať na to, aby :
a) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami podľa možností nad mieru primeranú
pomerom neobťažovala občanov danej lokality hlukom,
b) pokiaľ možno nádoby neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien bytov, detských ihrísk a
frekventovaných verejných priestranstiev,
c) nádoby boli uložené na pevnom podklade,
d) bol k nádobám zabezpečený dostatočne široký prístup nákladným automobilom po miestnej komunikácii, nie
však po chodníku.
2) Žiadateľ o pridelenie zbernej nádoby je povinný v predstihu plochu na jej umiestnenie vybudovať, alebo upraviť na
vlastné náklady.
3) Miesto stáleho, alebo dočasného umiestnenia zberných nádob určí majiteľ, resp. správca domu po prejednaní s
oprávneným vývozcom a v sporných prípadoch, alebo v prípadoch dotýkajúcich sa verejných záujmov občanov
mesta rozhodne mestský úrad.
4) Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach. Na chodníkoch, komunikáciách, alebo verejných
priestranstvách môžu byť ponechané len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zberných
nádob musia byť tieto ihneď uložené na vyhradené miesto. Oprávnený vývozca odpadu v odôvodnených prípadoch
(prestárlí občania, telesne postihnutí) môže zabezpečiť vyprázdnenie zbernej nádoby i z dvora.
5) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup k stanovišťu zberných nádob je majiteľ, alebo správca
domu povinný postarať sa opäť o uloženie zberných nádob na vyhradené miesto po ich vyprázdnení. Pokiaľ ide o
prekážku spôsobenú stavebnou činnosťou, majiteľ, alebo správca domu požiada mestský úrad o dočasnú zmenu
stanovišťa zberných nádob.
6) Pre lokality na území mesta neprístupné, resp. dočasne neprístupné (napr. zimné obdobie) pre techniku vývozcu
odpadu, zabezpečí mesto za účelom ukladania a vývozu komunálneho odpadu veľkorozmerné kontajnery.

§ 12
Príprava komunálneho odpadu na odvoz
1) Majiteľ, resp. správca domu, alebo objektu je povinný zabezpečiť, aby bol odpad v zberných nádobách na odvoz
riadne pripravený. Komunálny odpad je pripravený na odvoz ak :
a) je v zberných nádobách riadne uložený,
b) je prístup k nádobám voľný,
c) nádoby sú umiestnené na trvalom, alebo dočasnom mieste.
2) Ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, je majiteľ, resp. správca domu povinný tento nedostatok
odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby.
3) Ak nie je komunálny odpad riadne pripravený na odvoz, oprávnený vývozca má možnosť požiadať majiteľa, alebo
správcu domu o odstránenie nevyhnutných nedostatkov, ktoré bezprostredne bránia vyvezeniu odpadu, prípadne
poučiť ho o nevyhnutných podmienkach správneho vývozu komunálneho odpadu. Ak sa ani po vzájomnej dohode
tak nestane, zabezpečí odvoz odpadu a jeho likvidáciu zákonným spôsobom majiteľ, alebo správca domu na
vlastné náklady.
4) Pri ukladaní komunálneho odpadu do zberných nádob nie je povolené tieto preplňovať a sypať komunálny odpad
na zem.
5) Po vyprázdnení zberných nádob musí ostať priľahlá komunikácia, alebo verejné priestranstvo čisté. Ak dôjde k
znečisteniu komunikácie, alebo verejného priestranstva je oprávnený vývozca povinný toto znečistenie bez
zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady.
6) Do zberných nádob určených na ukladanie a vývoz komunálneho odpadu nie je povolené ukladať odpady a hmoty,
ktoré nepatria do komunálneho odpadu.
7) Ak výkonné orgány mesta zistia, že do smetných nádob na komunálny odpad sú ukladané odpady ktoré tam
nepatria, alebo v prípade bytových domov, že do nádob určených na triedený zber sú ukladané komunálne odpady,
budú na túto skutočnosť majitelia, správcovia bytových domov, rodinných domov, prevádzok a nehnuteľností, ktorí
ich majú v nájme, resp. vlastníctve upozornení a môže im byť v zmysle príslušných ustanovení tohto VZN
uložená pokuta.
8) Nie je povolené polievať popol, alebo škvaru v zberných nádobách. Vývozca musí dbať na to, aby komunálny
odpad vyvážal v harmonograme dohodnutom s mestským úradom v zmysle osobitných prepisov.
9) Obyvatelia mesta sú povinní :
a) ukladať odpad do smetných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia, resp.,
b) odstrániť každé znečistenie spôsobené ich činnosťou pri ukladaní komunálneho odpadu do zberných nádob,
okrem prípadu uvedenom v § 6 bode 4) tohto VZN,
c) objemový odpad pripravovať len v termíne určenom mestským úradom,
d) po vysypaní KO do smetných nádob tieto uzatvárať a v prípade ich poškodenia oznámiť túto skutočnosť
prostredníctvom mestského úradu oprávnenému vývozcovi
10) Majitelia, resp., správcovia domov sú povinní :
a) zabezpečiť posyp v zimnom období, ako aj odstránenie snehu z prístupovej komunikácie na manipuláciu a
nakládku s odpadom,
b) dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob podľa schválenej dohody, resp. projektu,
c) nahlasovať poškodenia smetných nádob priamo u vývozcu, alebo prostredníctvom mestského úradu za účelom
opravy, alebo výmeny,
11) Občania a tiež účastníci cestnej premávky na území mesta sú povinní konať a správať sa tak, aby za dodržania
predpisov premávky na pozemných komunikáciách umožnili bez zbytočného ohrozenia vozidlám oprávneného
vývozcu odpadu v meste nerušený prístup k zberným nádobám a rešpektovať pokyny vodičov vozidiel
oprávneného vývozcu, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku vo vlastníctve občanov a mesta Bytče.
§ 13
Riadená skládka odpadu
1) Skládka odpadov v Bytči - Mikšovej slúži na skládkovanie komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom sú v zmysle
zákona o odpadoch občania mesta, resp. každý, koho činnosťou na území mesta Bytče povolenou v zmysle
osobitných predpisov odpad vniká.
2) Odpad ukladaný na skládku musí byť vytriedený v rozsahu triedenia realizovaného na území mesta Bytča.
a) papier a lepenka,

3)

4)

5)
6)

b) plasty,
c) sklo,
d) kovové obaly,
e) batérie a akumulátory,
f) biologicky rozložiteľný odpad.
Prevádzkovateľom a správcom skládky odpadu v Bytči-Mikšovej, je fy t+t, a. s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina ktorá
so súhlasom mesta Bytča a obce Maršová – Rašov, vydáva povolenia fyzickým a právnickým osobám mimo
súčasného zvozového regiónu na uloženie odpadu, ktorého sú pôvodcom a zabezpečuje jeho kontrolu a evidenciu
určeným zamestnancom priamo na skládke.
Ak prevádzkovateľ skládky zistí, že na skládku bol dovezený odpad nezodpovedajúci povolenému zloženiu, resp.
odpad nevytriedený v rozsahu triedenia realizovaného mestom, je povinný tento neprebrať; vývozca ho naloží a
prepraví na miesto určenia, pričom všetky náklady s tým spojené je povinná uhradiť tá fyzická, alebo právnická
osoba, ktorá tento priviezla.
Vývozca zároveň zabezpečuje manipuláciu s odpadom a strážnu službu. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa
skládky určuje prevádzkový poriadok skládky odpadov v Bytči - Mikšovej.
Pri ukladaní odpadu je prevádzkovateľ skládky povinný postupovať podľa platnej právnej úpravy pre skládkovanie
odpadov a dbať na to, aby postupným navážaním jednotlivých vrstiev hlinou vznikala vrstva vhodná na rekultiváciu.
§ 14
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1) Poplatok za komunálne odpady sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
2) Výška poplatku je pre každý kalendárny rok stanovená osobitným prepisom a jej výšku schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
3) Poplatok platí v zmysle osobitných predpisov :
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 je stavbou,
rekreačnú chatu na iný účel ako podnikanie (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická, osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný
účel ako podnikanie,
c) podnikateľ ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania.
4) Ak má osoba uvedená v odseku 3 písm. a) v meste súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba uvedená v odseku 3 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne
je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel, ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu, alebo prechodného pobytu.
5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu k poplatníkovi
podľa odseku 3, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu
s poplatníkom nehnuteľnosti, ktorú má právo užívať, alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, alebo mu
poskytuje služby v rámci výkonu svojej činnosti, a pri tejto činnosti produkuje komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady.
6) Platiteľom poplatku je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je
nehnuteľnosť, byt, alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca, alebo
správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu, alebo správcu určí platiteľa mesto.
7) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
použije mesto výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu.
8) Za zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom je mesto sa účtuje:
a) vývoz zbernej nádoby príslušného objemu,
b) pri 1. 100 l kontajneroch BOBR, vývoz kontajnera a opotrebenie kontajnera,
c) účelová finančná rezerva.
9) Za zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom je osoba podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) sa účtuje:

a) vývoz zbernej nádoby príslušného objemu,
b) uloženie na skládke,
c) opotrebenie zbernej nádoby,
d) manipulačný poplatok,
e) účelová finančná rezerva.
10) Za zneškodňovanie odpadu na skládke v Bytči - Mikšovej, ktorého pôvodcom sú iné obce bytčianskeho regiónu je
okrem poplatku uvedeného v § 14 ods. 8 tohto VZN, účtovaný aj poplatok za uloženie odpadu v zmysle osobitných
predpisov. Poplatok je účtovaný tiež právnickým osobám oprávneným na podnikanie na území mesta pri činnosti,
ktorých vzniká komunálny odpad vzniká.
11) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 3 § 14 tohto VZN.
§ 15
Ohlásenie
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia za ktoré platil poplatok
v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len
„identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c), názov, alebo obchodné meno,
sídlo, alebo miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 14 ods. 6.
2) Ak mesto samo, alebo na základe ohlásenia, podľa ods. 1 písm. a) alebo b) zistí, že nastala skutočnosť, že
poplatok bol poplatníkovi vyrúbený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu
výšky poplatku, alebo zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku podľa okolností, ktoré nastali
nasledovne:
a) pre poplatníkov uvedených v § 14 ods. 3 písm. a) (obyvateľov) v nasledujúcom štvrťroku,
b) pre poplatníkov uvedených v § 14 ods. 3 písm. b) a c), fyzické osoby, právnické osoby podnikateľov
a organizácie do 60 dní.
3) Pri úprave výšky poplatku mesto bude prihliadať len na zmeny, ku ktorým došlo v kalendárnom roku v ktorom
k ohláseniu dôjde.
4) Ak poplatník uhradí mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok vráti do 30 dní odo dňa
doručenia dodatočného platobného výmeru, alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 30 dní po
ukončení kalendárneho roku. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
5) Mesto poplatok zníži, alebo odpustí za obdobie za ktoré poplatník mestu preukáže svoju neprítomnosť na území
mesta na základe nasledovných dokladov:
a) Potvrdením cudzineckej polície a potvrdením o ubytovaní, ak sa v období viac, ako 60 dní zdržiava, alebo
zdržiaval v zahraničí,
b) Prepúšťacou správou zo zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo iného
zdravotníckeho zariadenia, alebo potvrdením o prijatí do domova dôchodcov,
c) Potvrdením o prechodnom pobyte a potvrdením o platbe poplatku v mieste prechodného pobytu, v prípade, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac, ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
d) V osobitných prípadoch čestným prehlásením overeným notárom.
§ 16
Kontrola VZN a sankcie
1) Kontrolu ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci mesta, mestská polícia v Bytči a hlavný kontrolór
mesta Bytča.
2) Priestupku sa dopustí ten, kto :
a) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a zákonom o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
c) nezapojí sa do záväzného systému zberu triedeného odpadu v meste,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 6) tohto VZN,
e) neposkytne mestom požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.

f) nakladá so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v rozpore s týmto VZN a zákonom o odpadoch.
3) Za priestupok podľa ods. 2 písm. a) až d) môže mesto uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 165 €.
4) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi mesto Bytča uložiť
pokutu do výšky 6.638 €.
5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch).
§ 17
Záverečné ustanovenia
1) Ruší sa VZN mesta Bytče č. 1/2004 zo dňa 26.02.2004 o likvidácii odpadu a komunálneho odpadu v znení
neskorších zmien a doplnkov.
2) Ruší sa VZN mesta Bytča č. 9/2001 zo dňa 9.novembra 2001 O triedenom zbere komunálneho odpadu
3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 1/2013 o odpadoch, bolo schválené Uznesením MZ v Bytči č.
55/2013 zo dňa 25.4.2013 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Bytča.
Toto VZN nadobúda platnosť dňa 14.5.2013

Miroslav M i n á r č i k
primátor mesta

