Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt a
. 1/2004 zo d a 26. februára 2004
v znení VZN . 3/2005
o vývoze a nakladaní s odpadom, komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom.
Mestské zastupite stvo v Byt i, pod a § 4 ods. 3, písm. f) a g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) citovaného zákona a zákona .24/2003 Z. z. zo d a
4. decembra 2003 , ktorým sa mení a dop a zákon . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len "zákon o odpadoch"),
vydáva pre územie Mesta Byt a toto všeobecne záväzné nariadenie
§1
Definovanie pojmov a všeobecné ustanovenia
1. Podmienky zberu, prepravy a zneškod ovania odpadov sú dané zákonom o odpadoch.
2. Odpadom je hnute ná vec, ktorej sa držite zbavuje, chce sa jej zbavi , alebo je v súlade so zákonom o odpadoch,
alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbavi .
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri innosti fyzických osôb a odpady
podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodca je právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikate , okrem
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone inností tvoriacich predmet innosti, právnickej osoby, alebo
fyzickej osoby - podnikate a; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnute ností slúžiacich fyzickým
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk, a parkovísk. Komunálne odpady sú aj
všetky odpady vznikajúce pri innosti mesta pri istení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe
mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
4. Pôvodca odpadu je každý, koho innos ou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie, alebo iné
úkony s odpadmi, pokia ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
5. Odpadové hospodárstvo je innos zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich
nebezpe nosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto všeobecne
záväzným nariadením ( alej len VZN).
6. Držite odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza.
7. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškod ovanie odpadov,
vrátane starostlivosti o miesto zneškod ovania.
8. Zber odpadov je zhromaž ovanie, triedenie, alebo zmiešavanie odpadov za ú elom ich prepravy.
9. Zhromaž ovanie odpadov je do asné uloženie odpadov pred alším nakladaním s nimi.
10. Zhodnocovanie odpadov sú innosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických, alebo biologických vlastností
odpadov uvedené v prílohe . 2 zákona o odpadoch.
11. Zneškod ovanie odpadu je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo
ohrozovanie zdravia udí a je uvedené v prílohe . 3 zákona o odpadoch.
12. Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
13. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
14. Skladovanie odpadov je zhromaž ovanie odpadov pred niektorou z inností zhodnocovania odpadov, alebo
zneškod ovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromaž ovanie pred zberom odpadov na
miesta ich vzniku.
15. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskuto ovania stavebných prác,
zabezpe ovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcií)
stavieb alebo odstra ovaní (demolácií) stavieb ( alej len "stavebné a rekonštruk né práce").
16. Drobné stavebné odpady ( alej "DSO") sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskuto ovania drobných stavebných
prác na uskuto ovanie ktorých nie je potrebné povolenie, alebo iný súhlas v zmysle osobitných predpisov.
17. Nebezpe né odpady ( alej len "NO") sú také odpady, ktoré majú jednu, alebo viac nebezpe ných vlastností
uvedených v prílohe . 4 zákona o odpadoch.
18. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškod ovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu
zeme alebo do zeme.
19. Zariadenie na zber odpadov je miesto v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohrani ené plotom, alebo priestor v
ktorom sa vykonáva zber odpadov nachádzajúci sa na stavbe; takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie
odpadov pod a § 3 ods. 4 písm. c) tohto VZN.

20. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí
poplatok ustanovený pod a osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný as.
21. Základné pojmy tohto VZN sú použite tak, ako je to definované v zákone o odpadoch.
§2
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1. Každý je povinný naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch.
Ten komu vyplývajú z rozhodnutia, alebo povolenia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je
povinný naklada s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádza aj v súlade s týmto rozhodnutím, alebo povolením.
2. Pri nakladaní s odpadmi, alebo s iným zaobchádzaním s nimi je každý povinný chráni zdravie udí a životné
prostredie.
3. Zakazuje sa:
a) uloži alebo ponecha odpad na inom mieste, ako na mieste na to ur enom v súlade s týmto VZN a zákonom o
odpadoch,
b) zneškodni odpad, alebo zhodnoti odpad inak, ako v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch,
c) zneškodni odpad vypúš aním a vhadzovaním do vodného recipientu,
d) uloženie odpadu - i už baleného, alebo iného - jeho umiest ovanie na, lebo pod zem,
e) vykonáva nedovolenú prepravu odpadov,
f) zneškod ova biologicky rozložite ný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z alšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a ob ianskych združení, ak sú sú as ou komunálneho
odpadu.
4. Ak vlastník, správca, alebo nájomca nehnute nosti zistí, že na nehnute nos v jeho vlastníctve nachádzajúcej sa na
území mesta Byt a, vrátane jeho mestských astí bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to
oznámi bezodkladne obvodnému úradu a mestu.
5. Obvodný úrad na základe oznámenia pod a § 4 z vlastného podnetu, alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy,
alebo mesta požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnute nosti v
rozpore s týmto VZN a zákonom o odpadoch; takto zistená osoba je povinná zabezpe i zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady, alebo drobné stavebné odpady, zistená
osoba je povinná na vlastné náklady zabezpe i ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto
innos uzatvorenú zmluvu.
6. Ak sa pod a odseku 5 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnute nosti v rozpore s týmto VZN a
zákonom o odpadoch, obvodný úrad za ne konanie na zistenie, i vlastník, správca, alebo nájomca tejto
nehnute nosti:
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnute nosti, ktoré je povinný urobi pod a osobitných predpisov,
alebo nesplnil povinnosti pod a rozhodnutia súdu, alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
7. Ak sa v konaní pod a odseku 6 preukáže vlastníkovi, správcovi, alebo nájomcovi nehnute nosti na ktorej bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN a zákonom o odpadoch, niektorá zo skuto ností uvedených v odseku 6
písm. a) až c), prejde povinnos zabezpe i zhodnotenie, zneškodnenie odpadov na tohto vlastníka, a správcu,
alebo nájomcu nehnute nosti; odsek 5 druhá veta platí rovnako.
8. Ak sa pod a odseku 5 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnute nosti v rozpore s týmto VZN a
zákonom o odpadoch, alebo sa v konaní pod a odseku 6 nepreukáže niektorá zo skuto ností uvedená v odseku 6
písm. a) až c) zabezpe í zhodnotenie odpadu, alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný
úrad; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady uložené na k. ú. Mesta Byt a v rozpore s týmto
VZN a zákonom o odpadoch, zhodnotenie, alebo zneškodnenie týchto odpadov zabezpe í Mestský úrad v Byt i.
§3
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov ( alej len KO) je ich as , ktorú je možné mechanicky oddeli a zaradi ako
samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území mesta a s DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
3. Mesto je povinné:
a) zabezpe i , alebo umožni zber a prepravu KO vznikajúcich na území mesta za ú elom ich zhodnotenia, alebo
zneškodnenia, vrátane zabezpe enia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste,

4.

5.
6.

7.

8.
9.

b) zabezpe i priestor a pod a možnosti i nádoby, kde môžu ob ania odovzdáva oddelené zložky KO v rámci
triedeného zberu,
c) zabezpe i pod a potreby, najmenej však dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za ú elom ich
zhodnotenia, alebo zneškodnenia, oddelene od vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a
DSO,
d) zabezpe i odvoz upotrebených batérií a akumulátorov oddelene od ostatného odpadu.
Každý kto produkuje KO a DSO na území Mesta Byt e ( alej len pôvodca odpadov), je povinný naklada , alebo
inak s nimi zaobchádza v súlade so zákonom o odpadoch a s VZN mesta Byt e. Taktiež je povinný:
a) zapoji sa do záväzného systému zberu KO v Meste Byt a,
b) vlastni , ma v prenájme a užíva potrebný po et, resp. zbernú nádobu potrebného objemu zodpovedajúcu
systému zberu KO v Meste Byt a,
c) uklada KO, alebo ich oddelené zložky, na ú ely ich zberu na miesta ur ené mestom a do nádob
zodpovedajúcich systému zberu KO v meste a zapoji sa tak do systému zberu triedeného odpadu v meste,
d) pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chráni zdravie udí a životné
prostredie.
V Meste Byt a nie je zavedený množstvový zber pre platite ov poplatku pod a § 10 ods. 3 písm. a) tohto VZN
(obyvatelia).
Mesto Byt a na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby, alebo podnikate a, ktorý
preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merate né,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpe ené pred stratou,
odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom.
Pre zabezpe enie množstvového zberu umož uje 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 ur enie intervalu odvozu KO.
Náklady na innosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem prípadov pod a §
2 ods. 5, alebo 6 hradí mesto.
Vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie, alebo zneškod ovanie komunálnych odpadov, alebo drobných
stavebných odpadov na území Mesta Byt a, môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie týchto
inností s Mestom Byt a, ( alej len oprávnený vývozca), okrem prípadov a za dodržania podmienok pod a § 4 ods.
5 tohto VZN.
§4
Povinnosti držite a odpadu

1. Držite KO a držite DSO, alebo ten kto nakladá s KO alebo s DSO na území mesta, je povinný na vyžiadanie
orgánov mesta poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO, ako aj pravdivé a
úplné informácie o priemernom po te zamestnancov, resp. lôžkovej kapacite a po te zamestnancov v rekrea ných
a ubytovacích zariadeniach.
2. Držite odpadu je alej povinný:
a) zhromaž ova odpady utriedené pod a druhov a zabezpe i ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným
nežiadúcim únikom,
b) zhromaž ova oddelene nebezpe né odpady pod a druhov, ozna ova ich zákonom ur eným spôsobom a
naklada s nimi v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch.
3. Držite odpadu, ktorému bol vydaný súhlas pod a § 7 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch, je oprávnený odovzda
odpad aj inej osobe, ako osobe uvedenej v § 3 ods. 6 tohto VZN, ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti
ako materiál, palivo, alebo iná vhodná vec ur ená na kone nú spotrebu, okrem NO a odpadu uvedeného v § 43
zákona o odpadoch, t. j. opotrebovaných pneumatík; kone nou spotrebou sa rozumie spotreba v dôsledku ktorej
vznikne komunálny odpad.
4. Osoba, ktorej bolo odovzdaný odpad pod a odseku 3 je povinná s ním zaobchádza spôsobom a na ú el pod a
odseku 3; po prevzatí od držite a odpadu pod a uvedeného odseku sa táto vec nepovažuje za odpad.
5. Plnenie povinností držite a odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, istiacich prácach alebo
udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organiza nej zložky, alebo inom mieste
pôsobenia právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikate a, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná
zabezpe i táto právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate .

6. Držite stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triedi pod a druhov, ak ich celkové množstvo z
uskuto ovania stavebných a demola ných prác na jednej stavbe, alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne
súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 t za rok a zabezpe i ich materiálové zhodnotenie.
7. Povinnos pod a odseku 6 neplatí, ak v okruhu 50 km od miesta uskuto ovania stavebných a demola ných prác
nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov, alebo odpadov z demolácií.
8. Ten kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu, alebo demoláciu komunikácie je povinný stavebné odpady
vznikajúce pri tejto innosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnoti pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
9. Držite svetelného zdroja s obsahom ortuti je povinný odovzda ho na zhodnotenie lebo zneškodnenie len držite ovi
autorizácie pod a § 8 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch.
§5
Povinnosti majite ov a správcov bytových domov rodinných domov, prevádzok
a iných nehnute ností pri zhromaž ovaní a vývoze KO
1. Zhromaž ovanie KO zabezpe ujú 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
innosti vznikajú odpady sú povinní si prostredníctvom Mestského úradu v Byt i prenaja u oprávneného vývozcu
odpadu v meste potrebný po et zberných nádob, resp. nádobu potrebného objemu a na požiadanie výkonných
orgánov mesta preukáza zákonný spôsob zneškod ovania odpadu.
3. Za ob anov bývajúcich v bytových domoch bez vlastníckeho vz ahu k nim túto povinnos zabezpe uje, bytové
družstvo, správca domu, prípadne iný právnický subjekt zastupujúci týchto ob anov (spolo enstvá vlastníkov).
4. V prípade, že majite , správca, prípadne užívate objektu, resp. prevádzky nedoloží na požiadanie výkonných
orgánov mesta hodnoverne spôsob nakladania a likvidácie odpadu je povinný bezodkladne zjedna nápravu a
môže mu by v zmysle platných predpisov mestom vyrúbená pokuta.
5. Ak po upozornení majite (nájomca) zbernej nádoby nezjedná nápravu, je povinný jej obsah odstráni zákonným
spôsobom na vlastné náklady.
6. KO sa v Meste Byt a vyváža pod a harmonogramu dohodnutého s mestským úradom, oprávneným vývozcom
odpadu v meste a správcami bytov a to 1x do týžd a zo zberných nádob oprávneným vývozcom odpadu na
základe zmluvy mesta a oprávneného vývozcu.
7. V prípade, že oprávnený vývozca nedodrží harmonogram vývozu ur ený zmluvou je povinný uskuto ni dopl ujúci
vývoz do 48 hodín.
8. Ak objedná majite , (správca) domu vývoz KO mimo schváleného harmonogramu tento môže likvidova len cestou
oprávneného vývozcu odpadu v meste a na svoje náklady.
9. Je zakázané iným organizáciám a súkromným osobám než oprávnenému vývozcovi odpadu odváža i
premiest ova zberné nádoby ur ené k pravidelnému vývozu odpadu, vyprázd ova ich, manipulova s obsahom,
vybera , alebo prispôsobova si jeho asti, alebo umiest ova KO do iných nádob než k tomu ur ených; s výnimkou
skuto nosti pod a § 7 ods. 3 a 9.
10. Vlastníci, správcovia, združenia vlastníkov sú povinní oboznámi nájomníkov s termínom vývozu KO v príslušnej
mestskej asti v ktorom sa bytový dom nachádza. Taktiež sú povinní oboznámi nájomníkov so záväzným
systémom zhromaž ovania a vývozu triedeného odpadu na území mesta a nájomníci sú povinní sa ním riadi a
využíva nádoby ur ené na zhromaž ovanie a vývoz triedeného odpadu len pre tie druhy vytriedeného odpadu na
ktorý sú ur ené a farebne odlíšené.
11. Ob ania, fyzické, právnické osoby oprávnené na podnikanie na území Mesta Byt e, ktorí nevlastnia, alebo nemajú
v nájme potrebné množstvo zberných nádob, resp. nádobu potrebného objemu sú povinní do 30 dní odo d a
nadobudnutia ú innosti tohto VZN tieto si objedna a užíva ich v zmysle tohoto VZN.
§6
Umiestnenie zbernej nádoby
1. Majite , správca bytového domu, resp. rodinného domu je povinný zriadi vyhradené miesto pre zberné nádoby tak,
aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku, alebo parkovisku (pokia pri parkovisku mestský úrad neur í
inak), aby boli ahko prístupné a mohli sa pokia možno bez asových strát a zvláštnych ažkostí vynáša . Pri
ur ovaní vyhradeného miesta treba dodržiava hygienické a estetické predpisy a dba na to, aby:
a) nebol rušený vzh ad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami pod a možností nad mieru primeranú
pomerom neob ažovala ob anov danej lokality hlukom,
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b) pokia 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 zabezpe ený dostato ne široký prístup nákladným automobilom po miestnej komunikácii, nie
však po chodníku.
Žiadate o pridelenie zbernej nádoby je povinný v predstihu plochu na jej umiestnenie vybudova , alebo upravi na
vlastné náklady.
Miesto stáleho, alebo do asného umiestnenia zberných nádob ur í majite , resp. správca domu po prejednaní s
oprávneným vývozcom a v sporných prípadoch, alebo v prípadoch dotýkajúcich sa verejných záujmov ob anov
mesta rozhodne mestský úrad.
Zberné nádoby musia by umiestnené na vyhradených miestach. Na chodníkoch, komunikáciách, alebo verejných
priestranstvách môžu by ponechané len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zberných
nádob musia by tieto ihne uložené na vyhradené miesto. Oprávnený vývozca odpadu v odôvodnených prípadoch
(prestárli ob ania) môže zabezpe i vyprázdnenie zbernej nádoby i z dvora.
V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemož ujú prístup k stanoviš u zberných nádob je majite , alebo správca
domu povinný postara sa o zabezpe enie prístupu k zberným nádobám, prípadne opä o uloženie zberných nádob
na vyhradené miesto po ich vyprázdnení. Pokia ide o prekážku spôsobenú stavebnou innos ou, majite , alebo
správca domu požiada mestský úrad o do asnú zmenu stanoviš a zberných nádob.
Pre lokality na území mesta neprístupné, resp. do asne neprístupné (napr. zimné obdobie) pre techniku vývozcu
odpadu, zabezpe í mesto za ú elom ukladania a vývozu KO ve korozmerné kontajnery.
§7
Príprava KO na odvoz

1. Majite , resp. správca domu, alebo objektu je povinný zabezpe i , aby bol odpad v zberných nádobách na odvoz
riadne pripravený. KO je pripravený na odvoz ak:
a) je v zberných nádobách riadne uložený,
b) je prístup k nádobám vo ný,
c) nádoby sú umiestnené na trvalom, alebo do asnom mieste.
2. Ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypa , je majite , resp. správca domu povinný tento nedostatok
odstráni bez poškodenia zbernej nádoby.
3. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, oprávnený vývozca má možnos požiada majite a, alebo správcu domu o
odstránenie nevyhnutných nedostatkov, ktoré bezprostredne bránia vyvezeniu odpadu, prípadne pou i ho o
nevyhnutných podmienkach správneho vývozu KO. Ak sa ani po vzájomnej dohode tak nestane, zabezpe í odvoz
odpadu a jeho likvidáciu zákonným spôsobom majite , alebo správca domu na vlastné náklady.
4. Pri ukladaní KO do zberných nádob nie je povolené tieto prepl ova a sypa KO na zem.
5. Po vyprázdnení zberných nádob musí osta pri ahlá komunikácia, alebo verejné priestranstvo isté. Ak dôjde k
zne isteniu komunikácie, alebo verejného priestranstva innos ou vývozcu odpadu je vývozca povinný toto
zne istenie okamžite na mieste odstráni na vlastné náklady.
6. Do zberných nádob ur ených na ukladanie a vývoz KO nie je povolené uklada odpady a hmoty, ktoré nepatria do
KO. Do týchto zberných nádob je možné uklada len "komunálny zmesový odpad" uvedený v katalógu odpadov
pod íslom 200301, t. j. odpad z prevádzky domácností.
7. Do zberných nádob nie je možné uklada :
a) objemný odpad,
b) odpad z istenia ulíc,
c) biologicky rozložite ný odpad,
d) nebezpe ný odpad,
e) zeminu a kamenivo,
f) vytriedené zložky komunálneho odpadu v rozsahu pod a VZN Mesta Byt a .9/2001 O triedenom zbere
komunálneho odpadu.
8. Ak výkonné orgány mesta zistia, že do zberných nádob na KO sú ukladané odpady ktoré tam nepatria, alebo v
prípade bytových domov, že do nádob ur ených na triedený zber sú ukladané KO, budú na túto skuto nos
majitelia, správcovia bytových domov, rodinných domov, prevádzok a nehnute ností, ktorí ich majú v nájme, resp.
vlastníctve upozornení a môže im by v zmysle príslušných ustanovení tohto VZN uložená pokuta.
9. Ak dôjde z dôvodu, že do zbernej nádoby bol uložený iný odpad, ako odpad pod a bodu 6) k preplneniu zberných
nádob a tým k zne isteniu verejných priestranstiev sú dotknutí pôvodcovia odpadu, ktorí majú zbernú nádobu v
prenájme zabezpe i odstránenie tohto zne istenia. V prípade, že nebude zne istenie v ten istý de ako bolo

10.
11.

12.

13.

spôsobené odstránené, táto skuto nos bude považovaná za priestupok na úseku odpadového hospodárstva a
mesto bude postupova v zmysle platných predpisov.
Nie je povolené polieva popol, alebo škvaru v zberných nádobách. Vývozca musí dba na to, aby KO vyvážal v
harmonograme dohodnutom s mestským úradom v zmysle osobitných prepisov.
Obyvatelia mesta sú povinní:
a) uklada odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k zne isteniu okolia, resp.,
b) odstráni každé zne istenie spôsobené ich innos ou pri ukladaní KO do zberných nádob, okrem prípadu
uvedenom v § 7 bode 5 tohto VZN,
c) objemový odpad pripravova len v termíne ur enom mestským úradom,
d) po vysypaní KO do zberných nádob tieto uzatvára a v prípade ich poškodenia oznámi túto skuto nos
prostredníctvom mestského úradu oprávnenému vývozcovi
Majitelia, resp., správcovia domov sú povinní:
a) zabezpe i posyp v zimnom období, ako aj odstránenie snehu z prístupovej komunikácie, chodníka, alebo
úseku potrebného na manipuláciu a nakládku odpadu,
b) dodržiava rozmiestnenie zberných nádob pod a schválenej dohody, resp. projektu,
c) nahlasova poškodenia zberných nádob priamo u vývozcu, alebo prostredníctvom mestského úradu za ú elom
opravy, alebo výmeny.
Ob ania a tiež ú astníci cestnej premávky na území mesta sú povinní kona a správa sa tak, aby za dodržania
predpisov premávky na pozemných komunikáciách umožnili bez zbyto ného ohrozenia vozidlám oprávneného
vývozcu odpadu v meste nerušený prístup k zberným nádobám a rešpektova pokyny vodi ov vozidiel
oprávneného vývozcu, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku vo vlastníctve ob anov a Mesta Byt e.
§8
Skládka odpadu

1. Skládka odpadu je miesto so zariadením na zneškod ovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu
zeme, alebo do zeme.
2. Miesta na ktoré sa odpad vyváža a ukladá ur uje Mesto Byt a po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy.
Toto ustanovenie platí i pre skládky materiálov, ktoré sú zria ované fyzickými osobami na pozemkoch, ktoré
vlastnia, alebo spravujú.
3. Príslušný orgán štátnej správy v sú innosti s Mestským úradom v Byt i a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Žiline môže ur i pre niektoré druhy odpadov zvláštne miesta a spôsob uloženia.
4. Zakazuje sa uloži , alebo opusti odpad na inom mieste ako na mieste na to ur enom v súlade s týmto VZN a
zákonom o odpadoch.
5. Pri ukladaní odpadu je potrebné postupova pod a platnej právnej úpravy pre skládkovanie odpadov a dba na to,
aby postupným navážaním jednotlivých vrstiev hlinou vznikala vrstva vhodná ne rekultiváciu.
§9
Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpe ný Byt a - Mikšová
1. Riadená skládka v Byt i-Mikšovej slúži na skládkovanie KO, ktorého pôvodcom sú v zmysle zákona o odpadoch
ob ania mesta, resp. každý koho innos ou na území mesta Byt e povolenou v zmysle osobitných predpisov
odpad vniká.
2. Skládkova odpad na tejto skládke z iných obcí byt ianskeho regiónu je možné len po dohode príslušného starostu
s primátorom mesta a oprávneným vývozcom.
3. Odpad ukladaný na skládku musí by vytriedený v rozsahu triedenia realizovaného na území mesta Byt e v zmysle
VZN Mesta Byt a . 9/ 2001 O triedenom zbere komunálneho odpadu, nasledovne:
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) kovy,
d) plasty, batérie a akumulátory.
4. Ak prevádzkovate skládky zistí, že odpad dovezený na uloženie na skládku v Byt i-Mikšovej nezodpovedá rozsahu
triedenia realizovaného Mestom Byt a je povinný tento neprebra a upozorni na túto skuto nos príslušné orgány
mesta.
5. Správcom a prevádzkovate om skládky TKO v Byt i-Mikšovej je oprávnený vývozca odpadu v Meste Byt a, ktorý
so súhlasom mesta vydáva povolenia fyzickým a právnickým osobám na uloženie odpadu, ktorého sú pôvodcom a
zabezpe uje jeho kontrolu a evidenciu ur eným zamestnancom priamo na skládke.

6. Ak pri takejto kontrole zistí, že na skládku bol dovezený odpad nezodpovedajúci povolenému zloženiu, resp. odpad
nevytriedený v rozsahu triedenia realizovaného mestom, vývozca ho naloží a prepraví na miesto ur enia, pri om
všetky náklady s tým spojené je povinná uhradi tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá tento priviezla.
7. Vývozca zárove zabezpe uje manipuláciu s odpadom a strážnu službu. alšie povinnosti prevádzkovate a
skládky ur uje prevádzkový poriadok Skládky odpadu ktorý nie je nebezpe ný v Byt i-Mikšovej.
§ 10
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 predpisom a jej výšku schva uje mestské
zastupite stvo.
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 oprávnené
užíva alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej as , alebo objekt, ktorý je stavbou,
rekrea nú chatu na iný ú el ako na podnikanie ( alej len "nehnute nos "),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užíva alebo užíva nehnute nos nachádzajúcu sa na území mesta na iný
ú el ako podnikanie,
c) podnikate , ktorý je oprávnený užíva , alebo užíva nehnute nos nachádzajúcu sa na území mesta na ú el
podnikania.
4. Ak má osoba uvedená v odseku 3 písm. a) v meste sú asne 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 sú asne
je oprávnená užíva , alebo užíva nehnute nos na iný ú el ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.
5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užíva nehnute nos vyplýva z povahy právneho vz ahu k poplatníkovi
pod a odseku 3, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnute nosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to ur enom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vz ahu alebo iného obdobného vz ahu s
poplatníkom nehnute nos , ktorú má právo užíva , alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu
poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej innosti a pri tejto innosti produkuje len komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady.
6. Platite om poplatku je vlastník, správca, alebo nájomca nehnute nosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je
nehnute nos , byt, alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platite om zástupca, alebo
správca ur ený vlastníkmi. Ak si vlastníci neur ia zástupcu, alebo správcu ur í platite a mesto.
7. Príjem z poplatku za KO a DSO použije mesto výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou a
zneškod ovaním KO a DSO.
8. Za zneškod ovanie KO, ktorého pôvodcom je v zmysle zákona o odpadoch mesto, sa ú tuje:
a) vývoz zbernej nádoby 110 l KUKA,
b) pri 1.100 l kontajneroch BOBR, vývoz kontajnera a opotrebenie kontajnera,
c) ú elová finan ná rezerva.
9. Za zneškod ovanie KO, ktorého pôvodcom je osoba pod a § 10 ods. 3 písm. b) a c) sa ú tuje:
a) vývoz zbernej nádoby,
b) uloženie na skládke,
c) opotrebenie zbernej nádoby,
d) manipula ný poplatok,
e) ú elová finan ná rezerva.
10. Za zneškod ovanie odpadu na skládke v Byt i-Mikšovej, ktorého pôvodcom sú iné obce byt ianskeho regiónu je
okrem uvedeného v § 10 ods. 8 tohoto VZN ú tovaný aj poplatok za uloženie odpadu v zmysle osobitných
predpisov. Poplatok je ú tovaný tiež právnickým osobám oprávneným na podnikanie na území mesta pri innosti
ktorých vzniká KO.
11. Poplatková povinnos vzniká d om, ktorým nastane skuto nos uvedená v odseku 3.

§ 11
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo d a vzniku povinnosti plati poplatok, odo d a , ke nastala
skuto nos , ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skon enia obdobia za ktoré platil poplatok v
prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlási mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( alej len
"identifika né údaje"); ak je poplatníkom osoba pod a § 10 ods. písm. b) alebo c) názov alebo obchodné meno,
sídlo, alebo miesto podnikania, I O.
b) identifika né údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka pod a § 10 ods. 6
2. Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia pod a ods. 1 písm. a) alebo b) zistí, že nastala skuto nos , že poplatok
bol poplatníkovi vyrúbený v nesprávnej výške alebo že nastali skuto nosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku, alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku pod a okolností ktoré nastali,
nasledovne:
a) pre poplatníkov uvedených v § 10 ods. 3 písm. a) (obyvate ov) v nasledujúcom štvr roku,
b) pre poplatníkov uvedených v § 10 ods. 3 písm. b) a c) (fyzické osoby, právnické osoby podnikate ov a
organizácie) do 60 dní.
3. Pri úprave výšky poplatku mesto bude prihliada len na zmeny ku ktorým došlo v kalendárnom roku v ktorom k
ohláseniu dôjde.
4. Ak poplatník uhradí mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradi , mesto preplatok vráti do 30 dní odo d a
doru enia dodato ného platobného výmeru, alebo odo d a zistenia tejto skuto nosti, najneskôr však do 70 dní po
ukon ení kalendárneho roku. Mesto nie je povinné vráti preplatok nižší ako 70 Sk.
5. Mesto poplatok zníži, alebo odpustí za obdobie za ktoré poplatník mestu preukáže svoju neprítomnos na území
mesta na základe nasledovných podkladov:
a) potvrdením cudzineckej polície a potvrdením o ubytovaní, ak sa v období viac, ako 60 dní zdržiava, alebo
zdržiaval v zahrani í,
b) kópiou Povolávacieho rozkazu, alebo potvrdením z vojenského útvaru svoju potvrdzuje neprítomnos v meste
z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c) prepúš acou správou zo zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo iného
zdravotníckeho zariadenia, alebo potvrdením o prijatí do domova dôchodcov,.
d) potvrdením o prechodnom pobyte a potvrdením o platbe poplatku v mieste prechodného pobytu, v prípade, že
neužíva nehnute nos , ktorú je oprávnený užíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
e) v osobitných prípadoch estným prehlásením overeným notárom.
§ 12
Priestupky
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 ur ené mestom,
c) nezapojí sa do záväzného systému zberu triedeného odpadu v meste,
d) nesplní oznamovaciu povinnos pod a § 2 ods. 4 tohoto VZN,
e) nedodrží ustanovenia pod a § 4 ods. 1, 2 a 3 tohto VZN.
§ 13
Pokuty a sankcie
1. Nedodržanie ustanovení tohoto VZN je priestupok, za ktorý môže len mestskej polície uloži pokutu do výšky 500
Sk.
2. Za priestupok pod a § 12 tohto VZN môže mesto uloži pokutu do 5.000 Sk.
3. Za porušenie tohoto VZN môže primátor mesta v zmysle § 13a, ods. 1, písm. a), zák. . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov právnickej osobe podnikajúcej na území mesta, uloži pokutu do výšky
200.000 Sk.

§ 14
Prechodné a závere né ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
a) mestská polícia,
b) zamestnanci mestského úradu osobitne poverení primátorom mesta,
c) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií.
2. Ruší sa VZN mesta Byt e . 6/2001 zo d a 13.07.2001 o likvidácii odpadu a komunálneho odpadu v znení
neskorších zmien a doplnkov.
3. Toto VZN nadobúda ú innos d a 12. marca 2004 s výnimkou § 11 ktorý nadobudne platnos 1. júla 2004 a § 4
ods. 9., ktorý nadobudne platnos 1. januára 2005.
VZN . 3/2005 nadobudlo ú innos 14.10.2005.

Ing. Peter Korec
primátor mesta

