Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt a
. 9/2001 zo d a 9.11.2001
o triedenom zbere komunálnych odpadov (odpadov z domácností a podobných odpadov z obchodu,
priemyslu a inštitúcií)
Mestské zastupite stvo v Byt i pod a §4 ods. 3 písm. f) a g) zák. . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov s použitím §6 a 11 ods. 4) písm. g) citovaného zákona, zákona . 223/2001 o odpadoch a vyhlášky
MŽP SR . 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vydáva pre územie mesta Byt e toto všeobecne
záväzné nariadenie
§1
Ú el úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len VZN) sleduje zámer predchádzania a obmedzovania vzniku odpadov,
znižovanie ich nebezpe nosti pre životné prostredie a zabezpe enie nakladania najmä s problémovými odpadmi na
území mesta Byt a v súlade so zákonom . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej
len zákon o odpadoch). VZN alej sleduje zámer trvale znižova množstvá odpadov ukladaných na skládku TKO v
Byt i-Mikšovej od pôvodcov odpadov na území mesta ako aj mimo neho a dosiahnú tak progresívne nakladanie s
komunálnymi odpadmi na území mesta, ich o najvyššie zhodnotenie, recykláciu a opätovné použitie.
§2
Pôsobnos nariadenia
1. Každý kto produkuje komunálny odpad na území mesta Byt e (pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch) je
povinný uklada oddelené zložky KO, na ú ely ich zberu na miesta ur ené mestom, resp. nádob zodpovedajúcich
systému zberu KO v meste a zapoji sa tak do systému zberu triedeného odpadu v meste Byt a.
2. Pôvodcovia odpadu - fyzické osoby, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta, ktorí nie
sú zapojení do systému triedeného zberu odpadu v meste sú povinní zapoji sa do 30 dní od ú innosti tohoto VZN
do záväzného systému zberu triedeného odpadu v meste Byt a.
3. Nariadenie sa vz ahuje na skupinu odpadu . 20 - podskupinu . 20 01 "Separovane zbierané zložky komunálnych
odpadov" v zmysle Vyhlášky MŽP SR . 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ( alej len Katalóg)
a na nasledovné druhy KO:
a) 200101 - papier a lepenka
b) 200102 - sklo
c) 200139 - plasty
d) 200140 - kovy
e) 200133 - batérie a akumulátory
4. Komunálny odpad z iných obcí, ktorý má by uložený na území mesta (skládka TKO v Byt i-Mikšovej) musí by
vytriedený minimálne v takom rozsahu triedenia, aký sa uplat uje na území mesta Byt a.
§3
Záväznos triedenia domového odpadu
Triedený zber domového odpadu v rozsahu pod a § 4 tohoto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský systém v nakladaní
s domovým odpadom. Iné nakladanie s domovým odpadom sa zakazuje.
§4
Rozsah triedenia
Pôvodcovia odpadov v zmysle zákona o odpadoch, ob ania s trvalým pobytom na území mesta, právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie na území mesta u ktorých komunálny odpad vzniká sú povinní do ur ených nádob,
resp. obalov zbiera oddelene odpad vytriedený na:
- kovové obaly (len potravinárskeho charakteru) a iné kovy
- papier,
- plasty,
- sklo.

§5
Systém vývozu triedeného odpadu
Odovzdávanie oddelených zložiek KO v rámci triedeného zberu pôvodcami odpadov v rozsahu ur enom § 4 tohoto VZN
na území mesta sa realizuje nasledovne:
1. Obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok v týždni, t. j. 4x do mesiaca do obalov a na miesta
obvyklé vždy jeden druh vytriedeného odpadu pod a schváleného harmonogramu v poradí:
1. pondelok v mesiaci - sklo
2. pondelok v mesiaci - papier
3. pondelok v mesiaci - plasty
4. pondelok v mesiaci - kovy
Harmonogram vývozu triedeného odpadu pod a druhov a dátumu vývozu je aktualizovaný pre každý kalendárny
rok.
2. Obyvatelia bytových domov ukladajú oddelené zložky komunálneho odpadu pod a rozsahu triedenia v meste do
farebne odlíšených kontajnerov BOBR 1.100 l umiestnených na vyhradených miestach nasledovne:
žltý kontajner - plasty
modrý kontajner - papier
zelený kontajner - sklo
ervený kontajner - železo
Jednotlivé druhy vytriedeného odpadu sú vyvážané oprávneným vývozcom pod a schváleného harmonogramu s
mestom Byt a 1x do mesiaca.
3. Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta odovzdávajú oddelené zložky KO pod a
schváleného harmonogramu pod a ods. 1. na vidite né miesto pred svoje prevádzky, zárove ale tak, aby
neobmedzovali pohyb chodcov po chodníkoch, resp. verejných priestranstvách a zabezpe ili ich tak, aby pri ahlé
verejné priestranstvá nezne is ovali.
4. Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta, ktoré sú v zmysle zákona o odpadoch
povinné vypracova program odpadového hospodárstva si dohodnú podmienky odvozu oddelených zložiek
komunálneho odpadu osobitne s oprávneným vývozcom odpadu v meste.
5. Mesto je pre plnenie povinností v zmysle zákona o odpadoch oprávnené požadova od fyzických a právnických
osôb oprávnených na podnikanie na území mesta a ob anov mesta všetky informácie súvisiace s realizáciou a
zabezpe ením triedeného zberu problémových látok a títo sú povinní mu ich poskytnú .
6. Prevzatím vytriedeného odpadu vývozcom sa tento stáva majetkom oprávneného vývozcu odpadu v meste. Tržby
získané za odpredaj druhotnej suroviny sú príjmom oprávneného vývozcu a ten ich použije výhradne na úhradu
nákladov spojených s nakladaním s problémovými odpadmi.
7. Po odvezení obalov s pripraveným vytriedeným odpadom musí osta priestranstvo na ktorom boli pripravené isté
za o zodpovedá vývozca.
§6
Nakladanie s upotrebenými batériami a akumulátormi
1. Za upotrebenú batériu, alebo akumulátor sa považuje batéria, alebo akumulátor, ktorý nie je opakovane použite ný
na ú el, na ktorý bol pôvodne ur ený a je ur ený na zhodnotenie, alebo zneškodnenie, uvedené v prílohe . 7
zákona o odpadoch.
2. Upotrebené batérie, alebo akumulátory možno zbera , zhodnocova a zneškod ova len oddelene od iných druhov
odpadov.
3. Zakazuje sa upotrebené batérie a akumulátory zmiešava s odpadmi z domácností.
4. Zber a odvoz upotrebených batérií a akumulátorov sa ur uje osobitným termínom v harmonograme vývozu mimo
vývoz triedeného odpadu na každý rok osobitne a to 1x ro ne.
§7
Nakladanie s odpadovými olejmi
1. Za odpadové oleje sa v zmysle zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch považujú všetky minerálne mazacie oleje,
alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužite nými na ú el, na ktorý boli pôvodne ur ené a to najmä použité
mazacie oleje spa ovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
2. Zakazuje sa:
a) vypúš anie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a kanalizácie,

b) uloženie, alebo vypúš anie odpadových olejov, alebo vypúš anie zostatkov po spracovaní odpadových olejov
do pôdy.
§8
Poplatky za nakladanie s triedeným odpadom
1. Poplatok za nakladanie s vytriedeným odpadom, ktorého pôvodcom sú obyvatelia mesta, fyzické osoby (nie
podnikatelia), je sú as ou miestneho poplatku za vývoz, prepravu a zneškod ovanie KO v meste Byt a.
2. Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta platia poplatok za nakladanie s vytriedeným
odpadom mestu v zmysle VZN mesta Byt e . 4 /1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov.
§9
Pokuty a sankcie
1. Porušenie, alebo nedodržanie tohoto VZN je priestupok za ktorý môže len mestskej polície uloži pokutu do výšky
500,- Sk.
2. Za priestupok pod a §2 ods. 1. a 2. tohoto VZN môže mesto v zmysle zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch a
všeobecných predpisov o prejednávaní priestupku uloži pokutu do výšky 5.000 Sk.
3. Za nedodržanie ustanovení a povinností tohoto VZN, môže primátor mesta v zmysle § 13 ods. 8 zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v náväznosti na všeobecné predpisy o správnom
konaní uloži právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000 ,- Sk.
§10
Spolo né a závere né ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Nakladanie s odpadom v zmysle tohoto VZN sa nevz ahuje na objemový odpad (kat. . 200307).
Povinnosti pôvodcov odpadu, právnických a fyzických osôb, sú upravené všeobecne záväznými predpismi.
Týmto nariadením sa ruší VZN mesta Byt a . 2/1996, zo d a 12.01.1996 o triedenom zbere domového odpadu.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d om 1. januára 2002.

Ing. Peter Korec
primátor mesta

