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V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   m e s t a   B y t č e 
 č. 2/2016,  

zo dňa 15.6.2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím § 81 ods. 8 zákona č.  79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 
I. Časť 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu 
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, stavebnými 
odpadmi a odpadmi s demolácií, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na 
zneškodňovanie komunálnych odpadov. 
 

II. Časť 

Základné ustanovenia 

§ 1 
Vymedzenie základných pojmov a všeobecné ustanovenia 

 
1) Podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov sú dané zákonom 

č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2) Odpadom nie je: 

a)  látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom, 
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu, 
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa 

požiadavky na výrobok uvádzaný na trh, podľa osobitného predpisu, alebo 
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti. 

3) Pôvodca odpadu je: 
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
b) 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 osoba, ktorá má odpad v držbe. 
5) Obchodník pre účely zákona o odpadoch je podnikateľ, ktorý pri kúpe 

a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
vrátane obchodníka ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

6) Sprostredkovateľ pre účely zákona o odpadoch je podnikateľ, ktorý organizuje 
zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane 
sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

7) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré 
umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie. 
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8) Biologicky rozložiteľný odpad, je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 
spôsobom, alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad 
z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

9) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť 
uvedenú v prílohe osobitného predpisu. 

10) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a 
obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné 
prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto 
VZN. 

11) Nakladanie s odpadom je zber,  preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti 
o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 
sprostredkovateľa. 

12) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné 
využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti, alebo 
v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto 
funkcie: zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona 
o odpadoch. 

13) Zneškodňovanie odpadu je 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. 

14) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 
spracovanie odpadu. 

15) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred 
ďalším nakladaním  s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 

16) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií, alebo iných 
kritérií, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako 
samostatné druhy odpadov. 

17) Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností 
zhodnocovania odpadu, alebo zneškodňovania odpadu v zariadení v ktorom má 
byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený. 

18) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť, 
uvedenú v prílohe osobitného predpisu. 

19) 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 interná skládka, na ktorej pôvodca odpadov vykonáva zneškodnenie 
svojich odpadov v mieste výroby; ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako 
jeden rok používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa 
nepovažuje zariadenie, alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na 
účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, 
zhodnocovať, alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením, 
alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas pred ich uloženia pred 
ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 

20) 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 
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, 
alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z 
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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, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej 
zelene na pozemkoch,  fyzických osôb.  

21) Zložka komunálnych odpadov, je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť 
a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 

22) Triedený zber je zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene 
zbierajú zložky komunálnych odpadov. 

23) Zmesový komunálny odpad, je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

24) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

25) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku 
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných 
pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb, alebo odstraňovaní stavieb. 

26) Zberný dvor, je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou alebo 
združením obcí alebo osobou ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo 
združením obcí na túto činnosť. 

27) Kalendárový zber, je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 
v určenom čase, ktorú určí obec vo VZN. 

28) Množstvový zber, je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu, vo výške ktorá je 
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za 
daný čas. 

29) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa 
v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom 
cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. 

30) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej 
z činností uvedených v prílohe č. 1, 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.  

31) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň 
jednej z činností uvedených v prílohe č. 2., 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. 
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32) 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. 

33) Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou 
povahou nespĺňa podmienky uloženia do zberných nádob (napr. skrine, sedačky, 
okná a pod.) 

34) 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. 

35) Rozšírená zodpovednosť výrobcov je súhrn povinností výrobcu vyhradeného 
výrobku ustanovených v § 27 zákona o odpadoch, vzťahujúcich sa na výrobok 
počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku 
odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie jeho opätovného použitia, recyklácie 
alebo jeho iného zhodnotenia. 

36) 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. 

37) 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. 

38) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok, alebo časť výrobku,  ktorý nie 
sú odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený. 

     39) Interval zberu je zmluvne dohodnutý interval vývozu odpadu od držiteľa  
              odpadu oprávnenou organizáciou. 

             40) Stanovisko zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných  
               nádob. 

             41) Základné pojmy tohto VZN sú použite tak, ako je to definované v zákone   
                   o odpadoch.  
 

§ 2 
 

Hierarchia odpadového hospodárstva 
 

1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: 
 



5 

 

             a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 

 
2) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná a odkloniť sa od nej je možné pre 
     určité prúdy odpadov a v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle  
     odpadu, vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak  
     to ustanoví zákon o odpadoch, alebo osobitný predpis. 

 
§ 3 

 
Program odpadového hospodárstva 

 
1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“), je programový 

dokument, ktorý sa vypracúva pre oblasť mesta Bytča v súlade s hierarchiou 
a cieľmi odpadového hospodárstva. 

2) Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných 
stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 
1000, je povinná vypracúvať program obce. 

3) Pôvodca odpadu, ktorý je právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ 
a produkuje ročne viac, ako 10 t nebezpečných odpadov.  

 
§ 4 

Povinnosti právnických 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.  
         2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým  
              spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to  
              tak, aby nedochádzalo k: 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia  
     a ohrozenia rastlín a živočíchov, 
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

              3) Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladanie s odpadom a činnosti ku ním 
                  smerujúce sú povinné splniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4  
                  ustanovené inak: 

a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak  
     je známy, alebo, 
b) posledný známy držiteľ odpadu. 

4) Držiteľ odpadu je povinný: 
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu  
     podľa Katalógu odpadov, 
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov  
    a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
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    nežiaducim únikom, 
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,  
    označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so 
    zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi, 
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového  
     hospodárstva. 

5) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho 
    odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu podľa § 27 ods. 3) zákona  
    o odpadoch, na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť  
    výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim  
    smerujúce.  
6) Výrobca vyhradeného výrobku je o. i. ustanovení určených v zákone o odpadoch 
     povinný: 

a) vytvoriť systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom 
odpadu, alebo 

b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej 
systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; 
a následne napojenie mestského systému nakladania s odpadom do 
vytvoreného systému, 

c)  zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky 
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu 
z mesta, 

d) znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, 
prípravou na opätovné použitie, zhodnotením oddelene 
vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu 
s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa  § 37 ods. 3), § 48 
ods. 3), § 56 ods.8, § 73 ods. 10) zákona o odpadoch. 
(elektroodpad, autobatérie, pneumatiky, staré vozidlá a pod.) 

7) Ten kto vykonáva, alebo zabezpečuje zber vyhradeného prúdu z komunálneho 
odpadu a zároveň aj z iného odpadu ako komunálneho odpadu, je povinný 
zabezpečiť, aby zber príslušného vyhradeného odpadu z komunálneho odpadu bol 
finančne a evidenčne oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného ako 
komunálneho odpadu; krížové financovanie nákladov na zber príslušného 
vyhradeného prúdu odpadu sa zakazuje. 

8) Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 
ods. 1 a §72 zákona o odpadoch. (staré vozidlá , resp. staré pneumatiky). 

 
§ 5 

Zákazy 
               Zakazuje sa  

a) uložiť alebo ponechať 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 inak, ako  
    v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto VZN, 
c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2  
    zákona o odpadoch (zneškodňovanie odpadov). 
d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch, alebo 
     v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. 
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                  e) zneškodňovať skládkovaním: 
1. kvapalné odpady. 
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky 
    výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé   
    alebo horľavé. 
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej 
    starostlivosti, ktorého katalógové číslo, pred jeho  
    spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o  
    odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu  
    a následná zmena jeho katalógového čísla nemá  
    vplyv na zákaz jeho skládkovania. 
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré 
    sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní 
    skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík  
    s väčším vonkajším priemerom, ako  1 400 mm. 
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok 
    presahuje hraničné hodnoty koncentrácie 
    škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona  
    o odpadoch. 
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský 
     a reštauračný odpad. 
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na 
    ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť  
    výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po  
     dotriedení. 
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo 
    záhrad a parkov, vrátane biologicky  
    rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem  
    nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. 

f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty  
    koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch, 
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou  
    prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona  
    o odpadoch (zákon o vodách), 
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo  
     vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, 
i) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť komunálny odpad a drobný 
   stavebný odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto  
    VZN, 
j) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov, 
k) 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, 

l)    poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie, 
m) vyberať už uložený komunálny odpad zo zberných nádob 
      umiestnených na verejných priestranstvách, odnášať ho  
      a v dôsledku vyberania obsahu zberných nádob znečisťovať verejné 
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      priestranstvá, 
n) svojvoľne  presúvať zberné nádoby a meniť stanoviská zberných 

nádob umiestnených najmä na verejných priestranstvách, 
o) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, 

podzemných vôd a do kanalizácie, uložiť, alebo vypúšťať odpadové 
oleje do pôdy, 

p) zamedziť prístupu zberných vozidiel k stanovisku za účelom 
vyprázdnenia zberných nádob, 

q)   preplňovať zberné nádoby. 
 

III. Časť 

Nakladanie s jednotlivými druhmi odpadu 

Všeobecné informácie 

 
§ 6 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  
 

1) Systém zberu odpadov rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný 
mestský systém na celom území mesta a jeho mestských častí. 

2) Na území mesta je zavedený paušálny, intervalový systém zberu komunálnych 
odpadov, pre: 

a) fyzické osoby – občanov, ktorý majú v meste trvalý pobyt, alebo prechodný 
pobyt, alebo, ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú 
nehnuteľnosť, 

b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo 
alebo prevádzku na území mesta 

3) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon 
o odpadoch neustanovuje inak. 

4) Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa 
podľa Katalógu odpadu zaraďujú do skupiny 20. 

5) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté do 
miestneho poplatku za komunálne odpady; zberné nádoby má pôvodca odpadov 
v bezplatnom nájme od oprávneného zmluvného vývozcu odpadu v meste. 

6) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša 
výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov, 
alebo tretia osoba.  

7) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša 
obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

8) Súčasťou systém zberu odpadov na území mesta sú aj subjekty, zabezpečujúce 
zber a výkup kovového odpadu s ktorými má mesto podpísané zmluvy. 

9) Zakazuje sa: 
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a) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového   
    komunálneho odpadu iný odpad, ako zmesový komunálny odpad a do  
    zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku  
    komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa  
     uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky  
     rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem  
     nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov  
    patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber  
    odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch. 

10) Mesto je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 zákona o odpadoch 
povinné: 

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu 
vznikajúceho na jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo 
zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového 
komunálneho odpadu v meste, 

      b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu: 
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
    okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba  
    – podnikateľ a právnická osoba, ktorá 
    prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania  
    (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), 

                             2. jedlých olejov a tukov z domácností a 
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad   
     a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

 c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych   
     odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo, kovové obaly, najmenej  
     v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber  
     komunálnych odpadov, 
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií  
     a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii  
     zodpovednosti výrobcov na ich náklady: 

1. zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém oddeleného zberu 
     elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov, 
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov. 
e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly na jej náklady  
     zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje  
     rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; 
     ustanovenie odseku 22 zákona o odpadoch tým nie je dotknuté. 
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§ 7 
Systém zberu zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a stavebného 

odpadu 
 

1) Na území mesta je zavedený intervalový systém zberu zmesového komunálneho 
odpadu od obyvateľov, t. j. že zmesový komunálny odpad je vyvážaný z rodinných 
domov a bytových domov podľa harmonogramu, ktorý je stanovený osobitne pre 
každú mestskú časť a mesto, jeden krát do týždňa nasledovne: 

a) Hliník nad Váhom                pondelok 
b) Hrabové                 pondelok 
c) Malá Bytča                 utorok 
d) Pšurnovice                 utorok 
e) Mikšová                             pondelok 
f) Mesto Bytča                streda, štvrtok 

2) Fyzické osoby, právnické osoby – podnikatelia a organizácie: 1x – 2x do týždňa 
v nadväznosti zvolenú veľkosť nádob a harmonogram vývozu. 

3) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené nasledovné druhy zberných 
nádob: 

a) 110 l  KUKA 
b) 120 l PL 
c) 240 l PL 
d) 1.100 l BOBR 

4) Na území mesta je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,(č. 
20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov) 

5) Medzi drobné stavebné odpady sa zaraďuje , najmä vybúraná omietka, 
obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, predmety (umývadlá, vane, sprchovacie 
kúty, WC misy) a strešné krytiny, okrem azbestových krytín. Občan ktorému 
takýto odpad vznikne požiada TSMB o pristavenie kontajnera do ktorého drobný 
stavebný odpad uloží, alebo občan môže odpad doviesť priamo do areálu TSMB, 
kde bude tento odvážený a zaevidovaný. Do evidencie sa uvedie meno pôvodcu 
odpadu, adresa, miesto kde odpad vznikol, číslo občianskeho preukazu 
a množstvo odpadu. Na základe tejto evidencie správca dane vyrubí pôvodcovi 
odpadu miestny poplatok. t. j.: 

a) povinnosť platenia poplatku za drobný stavebný odpad je priamo závislá 
od jeho produkcie, 

b) poplatok za drobné stavebné odpady sa nevyrubuje rozhodnutím, ale 
priamou platbou od občana, resp. právnickej alebo fyzickej osoby 
v hotovosti prostredníctvom TSMB, poverenému zamestnancovi.  

c) množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva v areáli 
TSMB. 

6) Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov. 
náklady na činnosť nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom sú hradené v zmysle osobitného predpisu, (VZN mesta Bytča č. 5/2008 
zo dňa 16.12.2008 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení VZN č. 8/2015 zo dňa 16.12.2015). 

7) Stavebné odpady a odpady z demolácií (skupina 17 Katalógu odpadov)  sú odpady 
ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, 
ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb. Pri úprave stavieb alebo 
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odstraňovaní stavieb v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb., (ďalej len „stavebné 
a demolačné práce“). 

8) Pôvodcom odpadu, ak ide o dopady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo 
udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných 
v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke, alebo v inom mieste 
pôsobenia právnickej osoby lebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba 
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 
vykonávajú: pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom 
odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 
zákona o odpadoch. 

9) Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, 
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácii je zodpovedná osoba, ktorej 
bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo 
demoláciu komunikácii 

10) Poplatok za komunálne odpady sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na 
území mesta. 

11) Výška poplatku je pre kalendárny rok stanovená osobitným predpisom a jeho 
výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 
IV. Časť 

Triedený zber komunálnych odpadov 
 

§ 8 
Termíny triedeného zberu komunálnych odpadov  

 
1) Termíny zberu vytriedených zložiek odpadu sú zverejňované v Harmonograme 

vývozu triedeného odpadu v meste, na každý kalendárny rok aktuálne. Tento 
harmonogram je zverejňovaný na webovej stránke mesta www.bytca.sk. 

2) Mesto Bytča nemá pre potreby odovzdávania oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu, zriadený na svojom území zberný dvor. 

 
§ 9 

Objemný komunálny odpad 
 jarný a jesenný zber objemného odpadu 

 

1) Na území mesta pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu 
uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.  

2) Mesto zabezpečuje kalendárový zber a prepravu objemného komunálneho 
odpadu 2x za rok na jar a na jeseň, podľa harmonogramu zberu a prepravy 
objemného komunálneho odpadu, formou pristavených veľkokapacitných 
kontajnerov. 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto 
uzatvorenú zmluvu. 

4) V prípade ak dôjde k preplneniu veľkokapacitného kontajnera môže držiteľ 
objemného komunálneho odpadu tento odpad uložiť aj mimo veľkokapacitného 
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kontajnera. Toto ustanovenie platí len v prípade kalendárového odvozu 
veľkoobjemového odpadu podľa ustanovenia článku 1. 

5) O termínoch pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jeho zberu budú 
obyvatelia informovaní prostredníctvom dostupných informačných systémov – 
úradná tabuľa, webová stránka mesta, www.bytca.sk, mestský rozhlas. 

6) Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať elektroodpady, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky, kovový odpad, pneumatiky, olej, farby. Tento odpad je 
možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí organizácia poverená 
zberom. 

7) Zakazuje sa vykladať objemný odpad po odvezení veľkokapacitných kontajnerov. 
8) Zakazuje sa umiestňovať objemný odpad na stanoviská zberných nádob na 

zmesový komunálny, resp. triedený zber komunálnych odpadov mimo termínov 
určených v harmonograme pre zber a prepravu objemného komunálneho 
odpadu určeného pre daný rok. 

9) Pôvodca objemného komunálneho odpadu môže v prípade potreby jeho odvozu 
využiť objednávkový systém zberu za úhradu u oprávnenej organizácie. 

 
§ 10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
 

1) Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi má mesto, ktoré je 
povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie: 

a) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého 
pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá 
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania „prevádzkovateľ 
kuchyne“, 

b) jedlých olejov a tukov z domácností a 
c) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov.  
2) Pod pojmom biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa chápe: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 
z cintorínov – tzv. „zelený odpad“ (20 02 01) – t. j. tráva, lístie, drevný 
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, 
drevná štiepka a pod. Jedná sa o odpad vhodný aj na domáce 
kompostovanie. 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností 
a od prevádzkovateľa kuchyne (20 01 08) – t. j. šupy z čistenia zeleniny 
a ovocia, vaječné škrupiny, starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, 
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov 
a potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri 
prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských 
kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích 
zariadení zdravotníckych zariadení a z kuchýň domácností. 

c) jedlé oleje a tuky (20 01 25) 
3) V meste je zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu „zelený odpad“ zo 

záhrad, verejnej zelene a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a 
 fyzických osôb – podnikateľov a kuchynského a reštauračného odpadu, jedlých 
olejov a tukov. 
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4) Biologicky rozložiteľný odpad sa do doby zberu preskladňuje na pozemku jeho 
pôvodcu tak, aby nedochádzalo k jeho splesniveniu a hnitiu, resp. inému 
znehodnocovaniu pre účely kompostovania. 

5) Termín začiatku a konca obdobia zberu biologicky rozložiteľného odpadu je 
každoročne určený mestským úradom a občania, právnické osoby, resp. 
organizácie sú o tom informovaní miestne obvyklým spôsobom a na webovej 
stránke www.bytca.sk. 

6) Termín začiatku a konca obdobia zberu biologicky rozložiteľného odpadu môže 
byť operatívne upravený v závislosti od momentálnych klimatických podmienok 
v danom roku. 

7) Na zber biologicky rozložiteľných odpadov sa využívajú 120 l a 140 l PL  nádoby – 
Compostainer, hnedej farby s označením BIO a veľkokapacitné kontajnery  

5 m3,resp. 7 m3 zelenej farby s označením BIO. 
8) Rozmiestnenie zberných nádob a kontajnerov v mestských častiach, tvorí prílohu 

č. 1 tohto VZN. 
 

§ 11 
Nakladanie s BRO z rodinných domov 

 
1) Zber biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov je zabezpečovaný 

vo vegetačnom období dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň, podľa 
schváleného harmonogramu; vývozný týždeň začína vždy 1. týždňom 
príslušného mesiaca v nasledovných dňoch, podľa mestských častí: 

a) pre m. č. Hrabové, Malá Bytča                     -            pondelok od 7.00 hod. 
b) pre m. č. Hliník nad Váhom           -             utorok  od 7.00 hod. 
c) pre mesto Bytča            -  streda, štvrtok od 7.00 hod. 
d) pre m. č. Mikšová – Beňov, Pšurnovice       -              piatok  od 7.00 hod. 

2) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa na odvoz upravuje tak, aby sa čo 
najviac zjednodušila manipulácia s ním, t. j.: 

a) lístie, tráva, burina, piliny, kôra, iné produkty zo záhrad 
a domácností umiestniť do poskytnutých nádob (Compostainer 
120 l, resp. Compostainer 140 l), 

b) konáre musia byť postrihané na čo najmenšie  kúsky, (max. 1 m 
dlhé). 

3) Neupravený, alebo neskoro, vyložený biologicky rozložiteľný odpad nebude 
odvezený. 

4) Biologicky rozložiteľný odpad je v individuálnych prípadoch možné odviezť 
mimo zberových dní do sídla TSMB, Hlinická cesta 403, Bytča a uložiť ho do 
veľkokapacitného kontajnera zelenej farby určeného na tento účel, alebo 
v prípade potreby jeho odvozu využiť objednávkový systém zberu za úhradu 
u oprávnenej organizácie. 

 
§ 12 

Nakladanie s BRO z verejnej zelene a zo sídlisk 
 

1) Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene zabezpečuje 
zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu verejnej zelene – Technické 
služby Mesta Bytča. 
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2) Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu je zabezpečovaný vo vegetačnom 
období, bezprostredne po pokosení trávnatých plôch, resp. oreze konárov drevín 
a krov, minimálne však jeden krát za mesiac, prípadne na požiadanie orgánov 
samosprávy a po dohode s referátom výstavby a ŽP. 

 
§ 13 

Nakladanie s BRO zo záhradkársky osád a chatových oblastí a cintorínov 
 

1) Odpadom zo záhradkárskych osád a záhrad sa rozumie „zelený odpad“. 
2) Zhromažďovanie, zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo 

záhradkárskych osád, chatových oblastí a cintorínov sa zabezpečuje 
prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Veľkokapacitné kontajnery sa do 
záhradkárskych osád rozmiestňujú sezónne, spravidla počas vegetačného 
obdobia. 

3) Interval vývozu je stanovený dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň 
a vývozným dňom je piatok a začína od 7. 00 hod. 

4) Početnosť nádob a ich rozmiestnenie v záhradkárskej osade, resp. cintorínov určí 
poverený zamestnanec referátu odd. výstavby a ŽP podľa miestnych podmienok 
a po dohode s predsedom (povereným zástupcom) záhradkárskej organizácie a 
zmluvným vývozcom.                      

5) Odpad zo záhradiek sa do veľkokapacitných kontajnerov musí ukladať úsporne, t. 
j. konáre je potrebné nastrihať na menšie kúsky (max. 1 m), aby sa zamedzilo 
predčasnému naplneniu kontajnerov. 

6) Zakazuje sa: 
a) do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber biologicky 

rozložiteľného odpadu z údržby zelene ukladať iné druhy komunálnych 
odpadov, 

b) ukladať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene k zberným 
nádobám na stanoviskách zberných nádob, 

c)    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. (Zákona č. 314/2001 Z. z. 
       o ochrane pred požiarmi). 

7) Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene pôvodca prednostne zhodnocuje na 
vlastnom zariadení (kompostovaním), alebo pomocou mestom na tento účel 
poskytnutých nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu. 

8) Termín začiatku a konca obdobia zberu biologicky rozložiteľného odpadu je 
každoročne určený mestským úradom a občania, právnické osoby, resp. 
organizácie sú o tom informovaní miestne obvyklým spôsobom a na webovej 
stránke www.bytca.sk. 

 
§ 14 

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 
 od prevádzkovateľov kuchýň 

 
1) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, vrátane nákladov na zberné 
nádoby a iné obaly platí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 
poplatku za komunálne odpady). 

2) Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na tento účel určené a zbierajú 
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sa spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky stanovené nariadením č. 1069/2009 
a nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 

3) Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby jeho 
odovzdania na spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovoleným osobám, 
hlodavcom a iným živočíchom. 

4) Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňujú prevádzkovatelia kuchýň v areáli 
kuchýň a umožnia k nim v čase odvozu bezproblémový prístup. 

5) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi, zohľadňujúc aj 
teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu 
a odvozu vyššia.  

6) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie 
s týmto odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento 
účel zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, 
spĺňajúcim osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov (súhlas na vykonávanie činnosti zberu, 
prepravy a spracovania týchto odpadov, vydaný príslušnou Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou). 

 
§ 15 

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od obyvateľov 
 

1) Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom tvoreným na území 
mesta je realizované v súlade s § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpadoch, 
zabezpečovaným oprávneným vývozcom a následne zhodnotením odpadu – kód 
R1, činnosť Využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom, podľa 
Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 
§ 16 

Triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo 
 

1) Mesto zavádza a zabezpečuje zavedenie a vykonávanie kalendárového 
triedeného zberu pre papier, plasty, kovové obaly a sklo nasledovne:  

a) do nádoby na PLASTY patria: PET fľaše, (z nealko nápojov, sirupov, vína 
a pod.) PE-HD fľaše (z čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, bandasky 
neznečistené olejom  a pod.), PP fľaše (z citrónových fliaš a pod.), LD-PE 
fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov a pod.), LLD-PE fólie (tzv. 
strečová fólia). 

b) do nádoby na PAPIER patrí: noviny, časopisy, lepenka, zošity, knihy, krabice 
z tvrdého papiera, kartóny, letáky, obálky, katalógy, plagáty a pod). 

c) do nádoby na SKLO patrí: sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, 
poháre, sklené črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.) 

             cc) do nádoby na SKLO nepatrí: silne znečistené sklo, žiarovky, žiarivky, 
                   obrazovky, keramika, porcelán, zrkadlá vrchnáky, korky, gumy, fľaše  
                   z umelej hmoty. 
                   Zberané sklo nesmie taktiež obsahovať – magnetické a nemagnetické kovy;    
                   anorganické látky (porcelán, keramika, kamene, hlina a i.); organické látky;   
                   olovnaté, borosilikátové sklo, opaxit, televízne obrazovky; lepené sklo,                     
                   ploché sklo s drôtenou vložkou. 
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d) do nádoby na KOVOVÉ OBALY patrí: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, 
kovové súčiastky, drôty, káble, kovový šrot, farebné kovy, obaly so sprejov, 
hliníkové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, staré kľúče, zámky, 
konzervy, plechovky z nápojov a pod. konzervy a plechovky je potrebné 
pred odovzdaním vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. 

            dd) do nádoby na KOVOVÉ OBALY nepatrí: veľmi silno znečistené kovové obaly  
                  zvyškami jedál, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

2) Obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. 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, kovové obaly, 
podľa schváleného harmonogramu. 

3) Harmonogram vývozu triedeného odpadu podľa druhov a dátumu vývozu je 
aktualizovaný pre každý kalendárny rok a zverejnený na webovej stránke mesta, 
www.bytca.sk 

4) 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   
              minimálne 1x do mesiaca, resp. pri jednorázovom preplnení, podľa potreby  
              a požiadavky mestského úradu. 

5) 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. 

6) 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. 

7) Mesto zabezpečí pôvodcom komunálneho odpadu bezodplatne zberné nádoby 
a vrecia na ukladanie triedených zložiek komunálneho odpadu.   

8) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho 
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má 
obec uzatvorenú zmluvu spolu s organizáciou rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

9) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu mesto informuje 
držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných 
informačných tabulách a na webovej stránke mesta www.bytca.sk). 

 
§ 17 

Triedený zber elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 
 

1) Jedná sa o zložku odpadu, ktorá je povinne zbieraná oddelene, ale na náklady  
     tretieho subjektu. 
2) Je zakázané ukladať elektroodpady do zberných nádob určených na zmesový  
     komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
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3) Na území mesta pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu             
     z domácností uplatňuje kalendárový zber. 
4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností  
     zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec  
     uzatvorenú zmluvu.  
5) Mesto zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu  
     elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl  
     a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje  
     jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu  
     z domácností v častejšom intervale. 
6) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste  mesto  
     vopred informuje držiteľa elektroodpadu  z domácností v obci obvyklým spôsobom  
    (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na webovej stránke  
     mesta www.bytca.sk).  
7) Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu je odobratie  
     elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom  
     elektrozariadenia: 
a)  pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez 

požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z 
elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako 
predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov 
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v 
maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je 
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 

           8) Elektroodpady je možné odovzdať aj počas jarného a jesenného zberu objemných 
               odpadov a uložiť ich Tento odpad nie je možné ukladať do kontajnera, ale je možné     
               vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí organizácia poverená  zberom.                  
 

§ 18 
Triedený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

a akumulátorov 
 

1) Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory  
     možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou ak sú  
     súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto  
     odpadom. 
2) Na území mesta pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov  
     a automobilových batérií a akumulátorov (ďalej len „automobilových batérií“), sa  
     na zber použitých automobilových autobatérií využíva kalendárový zber. 
3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých automobilových  
     batérií zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto  
     uzatvorenú zmluvu.  
4) Mesto zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných automobilových batérií  
     podmienky na ich zber a prepravu, najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl  
     a september, podľa aktuálneho harmonogramu zberu triedeného odpadu v meste  
     na príslušný rok. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu použitých  
     prenosných  automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale. 
5) O dni zberu a prepravy použitých prenosných automobilových batérií a o  
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     zbernom mieste mesto vopred informuje držiteľa použitých prenosných batérií  
     a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci obvyklým  
     spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na  
     webovej stránke mesta www.bytca.sk).  
6) Automobilové batérie je možné odovzdať aj počas jarného a jesenného zberu  
     objemných odpadov. Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz  
     zabezpečí organizácia poverená zberom, alebo ich odovzdať na predajných 
     miestach u distribútora. 

 
§ 19 

Odpady s obsahom škodlivých látok 
 

1) Odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu 
a teda nie z podnikateľskej činnosti je možné  odovzdať aj počas jarného 
a jesenného zberu objemných odpadov. Tento odpad je možné vyložiť ku 
kontajnerom v uzavretých nádobách, odkiaľ odvoz zabezpečí organizácia poverená 
zberom, alebo ich odovzdať na predajných miestach u distribútora. 

2) Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady z obsahom škodlivín, alebo odpady 
kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami, patria sem: rozpúšťadlá, 
staré farby, lepidlá, laky, umelé hnojivá, drevo obsahujúce nebezpečné látky, obaly 
znečistené nebezpečnými látkami a pod. Tento odpad je možné vyložiť ku 
kontajnerom v uzavretých nádobách, odkiaľ odvoz zabezpečí organizácia poverená 
zberom. 

 
§ 20 

Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s obalmi 

 
1) Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu  
     s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa  
     alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú  
     aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.  
2) Neobalový výrobok podľa zákona o odpadoch je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)],     
    ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z  
    nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho  
    odpadu, 

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, 
predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov 
pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid 
alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné 
použitie, 

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických 
výrobkov okrem 

1. hygienického a sanitárneho papiera, 
2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 
3. cigaretového papiera, 
4. karbónového kopírovacieho papiera, 
5. filtračného papiera, 
6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 
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7. cenín, 
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla, 
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky. 
3) Na území mesta pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov  
    sa na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje  
    kalendárový zber. 
4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov  
     a odpadov z neobalových výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie  
     s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.  
5) Mesto zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov  
     zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej  
     jedenkrát za tri mesiace, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade  
     potreby mesto zabezpečí zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z  
      neobalových výrobkov v častejšom intervale. 
6) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o 
     zbernom mieste mesto vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z  
     neobalových výrobkov v meste obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na  
     úradných informačných tabulách a na webovej stránke mesta www.bytca.sk). 

 
§ 21 

Triedený zber jedlých olejov a tukov 
 

1) Na území mesta pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov 
a tukov uplatňuje kalendárový zber. 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto 
uzatvorenú zmluvu.  

3) Mesto zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov 
a tukov najmenej jedenkrát za mesiac, a to pristavením vozidla alebo zbernej 
nádoby. V prípade potreby mesto zabezpečí zber a prepravu jedlých olejov 
a tukov v častejšom intervale. 

4) O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste mesto vopred 
informuje držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym 
rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na webovej stránke mesta 
www.bytca.sk).  

 
§ 22 

Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov  
 

1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 
osobami a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá 
je povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky 
nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.  

 
§ 23 

Zber psích exkrementov 
 

1) Zber psích exkrementov na území mesta zabezpečujú Technické služby mesta 
Bytča. 
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2) Zber psích exkrementov sa vykonáva minimálne dva  krát za týždeň zo zelených 
zberných nádob špeciálne určených na tento účel. 

 
V. Časť 

Povinnosti pôvodcov odpadov 
 

§ 24 
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 urče0né 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. 
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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.  

 
§ 25 

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) v prípade, ak má bytový dom, resp. súbor bytových domov vytvára, 
vnútorný dvor nádoby musia byť prednostne umiestnené na tomto 
dvore, 

c) pokiaľ možno nádoby neboli umiestnené na veternej strane v 
blízkosti okien bytov, detských ihrísk a frekventovaných verejných 
priestranstiev, 

d) nádoby boli uložené na pevnom podklade, 
e) 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 (prestárli 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. 
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§ 26 
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 časti IV § 2 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,  
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    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. 

12) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, 
že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 
skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 
obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 
VI. Časť 

Riadená skládka odpadu  
 

§ 27 
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, 
b) plasty, 
c) sklo, 
d) kovové obaly, 
e) batérie a akumulátory, 
f) biologicky rozložiteľný odpad. 

3) 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. 
4) 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. 
5) Vývozca zároveň zabezpečuje manipuláciu s odpadom a strážnu službu. Ďalšie povinnosti  
     prevádzkovateľa skládky určuje prevádzkový poriadok skládky odpadov  v Bytči - Mikšovej. 
6) 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. 
 
 
 



24 

 

§ 28 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 
1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch 
    a  týmto  nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v   
    ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza: 

a) ústne na mestskom úrade obce v čase úradných hodín, 

b) písomne na adresu Mestský úrad Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1 
Bytča, 
c) telefonicky na číslo telefónu 0905 923 823, 041/507 39 14, 
d) elektronicky na emailovú adresu msu@bytca.sk, s uvedením presnej lokality 

                       umiestnenia nezákonne umiestneného odpadu. 
 

§ 29 
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) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom 
v súlade s týmto VZN a zákonom  o odpadoch, 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh 
odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená, 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom 
o odpadoch a týmto VZN, 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona 
o odpadoch, resp. § 3 ods. 12) časti V tohto VZN, 

e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 
f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií 

v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch  
g) nezapojí sa do záväzného systému zberu triedeného odpadu v 

meste, 
h) neposkytne mestom požadované údaje súvisiace s nakladaním 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
i) nakladá so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií 

v rozpore s týmto VZN a zákonom o odpadoch. 
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy   
    o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch). 
4) Na ukladanie pokút za priestupky a iné správne delikty, podľa zákona o odpadoch a tohto 

VZN sa vzťahujú ustanovenia § 155 ods. 2 písm. a) a b) a § 117 zákona o odpadoch. 
 

§ 30 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Ruší sa VZN mesta Bytče č. 1/2013 zo dňa 25.04.2013 O vývoze a nakladaní 
     s komunálnym odpadom v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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2) Ruší sa VZN mesta Bytča č. 2/2014 zo dňa 16.5 2014 O zbere a preprave biologicky   
    rozložiteľného odpadu. 
3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 2/2016 o odpadoch, bolo schválené    
    Uznesením MZ v Bytči č. 71/2016 zo dňa 15.6.2016 a  nadobúda účinnosť 15 – tým   
    dňom po jeho  vyvesení na úradnej tabuli mesta Bytča. 
 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016  
 
 

 
 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 
          primátor mesta 
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Titul:  

 
Priezvisko:  

 
Meno:  

 
Rodné  priezvisko:  

 
Dátum narodenia:  

     

 

Adresa trvalého 
pobytu (podľa 
občianskeho 
preukazu): 

 

Ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto: 
 

PSČ
: 

číslo bytu: telefónne číslo: e-mail: 
    

  

MESTO  BYTČA  
Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00 321 192 

 
 
 
Odtlačok 
prezentačnej 
pečiatky mesta: 

 
 
poradové číslo: 
 

OZNÁMENIE - k  poplatku za drobné stavebné odpady 
            fyzických osôb  

 
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č..8 /2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 5/2008 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 ÚDAJE O PLATITEĽOVI : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÚDAJE O MNOŽSTVE DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU : 

 
 

Množstvo 
drobného 
stavebného  
odpadu 
 
 

 

                                                KG 

 

 
 

Platiteľ  svojím  podpisom  potvrdzuje,  že  všetky  uvedené  údaje  sú  pravdivé  a zodpovedá  za  prípadné  škody,  ktoré    
vzniknú  uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013  Z.z. 

 
 
 

 
Dátum: ...................................        podpis platiteľa 

poplatku 
 
 

 
         Dopl ňujúce poznámky správcu poplatku: 
 
 
 
 

 
Vyvesené:  16.06.2016                                                                            Zvesené: 

 
 


