platnosť: od 25.06.2021
účinnosť: od 10.07.2021

Ruší predpis:

VZN Mesta Svit č. 3/2021

VZN č. 4/2020 zo dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Svit
č. 3/2021
Mesto Svit v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1.

Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva práva a povinnosti Mesta Svit
a jeho podriadených organizácií, pôvodcov a držiteľov odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti,
povinnosti právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie na území obce a povinnosti
organizácie zodpovednosti výrobcov.

2.

Toto VZN upravuje podrobnosti o:
a) nakladaní s komunálnym odpadom
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov
c) spôsobe nakladania a zberu drobných stavebných odpadov
d) spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov
e) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
f) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
g) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
(nebezpečný odpad)
h) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík
i) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
j) prevádzkovaní zberného dvora
k) nakladaní s textilom a šatstvom
l) biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
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3.

Toto VZN upravuje systém nakladania s odpadom t.j. spôsob zberu ,prepravy, zhodnocovanie a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú na území
Mesta Svit
a) pri činnosti fyzických osôb,
b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
c) pri činnosti čistenia verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene,
parkov a cintorínov

4.

Ustanovenia tohto VZN sú platné a účinné na celom území mesta a systém nakladania so všetkými
druhmi odpadov v rozsahu ustanovenom v tomto nariadení sa vyhlasuje za záväzný systém na
území mesta, preto je každý povinný nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom v súlade s ním.

Druhá časť
Základné ustanovenia
Článok 2
Základné pojmy
1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť‘ do skupiny 20 Komunálne odpady.
3. 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.
4. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) 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.
5. Držiteľ‘ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
6. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom
podobný tornu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne
budú používať‘ domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z
domácností.
7. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý
určí Mesto Poprad. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase,
pričom Mesto Poprad o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
8. Komunálne odpady (ďalej tiež „KO“)sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba
alebo fyzická osoba — podnikateľ‘, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby —
podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým
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osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo
uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe
mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré
vozidlá ani odpadové pneumatiky.
9. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zapĺňa aj
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.
11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v
súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
12. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so
sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou
autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto
povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
14. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
15. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa
vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva
obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia,
ktoré je potrebné prijať‘ na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie,
recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program
podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
16. Rozšírená zodpovednosť‘ výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich
sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku
odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného
použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti
výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie
vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu,
na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia
uvedených činností.
17. 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 odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto,
ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.
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18. Tretia osoba je podnikateľ‘ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na
činnosť‘ tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje
plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov. 19. Triedený zber
komunálnych odpadov je činnosť‘, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
20. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť‘ výrobcu — elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky,
neobalové výrobky.
21. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou
— podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a
príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a
akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového
výrobku.
23. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
24. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto nariadením na zber zmesového komunálneho
odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
25. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené
obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má
uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť‘; na prevádzkovanie zberného
dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na
zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať‘ drobný stavebný odpad, objemný odpad a
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť‘, ktorá nakladá s
odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so
zákonom o odpadoch.
27. 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.
28. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť‘ a zaradiť‘ ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť‘ ako samostatné druhy
odpadov.
29. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad Po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
30. Zneškodňovaním odpadu je činnosť‘, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
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Článok 3
Komunálny odpad a jeho zložky
1.

Toto VZN upravuje v zmysle Vyhlášky 365/2015 podrobnosti nakladania s nasledovnými
vybranými zložkami komunálnych odpadov, najmä:
a) 20 01 01 papier a lepenka
b) 20 01 02 sklo
c) 15 01 05 kompozitné obaly (viacvrstvové kombinované materiály ,ďalej len „VKM“)
d) 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „KBRO“)
e) 20 01 10 šatstvo
f) 20 01 11 textílie
g) 20 01 25 jedlé oleje a tuky
h) 20 01 39 plasty
i) 20 01 40 kovy
j) 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“)
k) 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
l) 20 03 01 zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“)
m) 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
n) 20 03 07 objemový odpad
o) 20 03 08 drobný stavebný odpad
p) komunálny odpad obsahujúce nebezpečné zložky, na ktoré sú vytvorené podmienky pre ich
zber a ďalšie nakladanie u zmluvného partnera Mesta Svit na zbernom dvore.
Článok 4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto, ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak.
2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
s týmto nariadením.
3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
4. Systém nakladania s odpadmi na území mesta je stanovený týmto VZN a je záväzný na celom
území mesta Svit.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území
mesta môžu Technické služby mesta Svit, resp. ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s Mestom Svit s výnimkami uvedenými v zákone o odpadoch.
6. Mesto Svit pre plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f), g) zákona o odpadoch je oprávnené
požadovať od držiteľa komunálnych odpadov alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi
na území mesta potrebné informácie.
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7. Triedený zber odpadu pre fyzické osoby na území mesta v súlade s termínmi uvedenými v zákone
o odpadoch (od 01.07.2016) hradí organizácia zodpovednosti výrobcov týchto oddelene
zbieraných zložiek odpadov. Uvedené neplatí pre zber KBRO od obyvateľov s trvalým pobytom
v meste, ktorý je na náklady mesta.
8. Triedený zber odpadov si právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zabezpečujú vo vlastnej
réžii – nákup zberných nádob a uzavretie zmluvy na zber a zhodnotenie separovaných odpadov
so zberovou spoločnosťou.
Článok 5
Práva pôvodcu a držiteľa komunálneho odpadu.
1.

Pôvodca komunálnych odpadov má právo na odplatné poskytnutie zbernej nádoby v zmysle čl. 11
tohto VZN, resp. jej pomernej časti v množstve a druhu zodpovedajúcom zvolenému systému
zberu.

2.

Pôvodca komunálnych odpadov má právo na ich pravidelný odvoz, ako aj odvoz vytriedených
zložiek odpadov, podľa podmienok zberu jednotlivých druhov odpadov a podľa možností prístupu
zberovej techniky /napr. zaparkované autá, sneh a pod./.

3.

Pôvodca odpadu má právo ukladať objemový odpad celoročne na zberný dvor, resp. 2x ročne do
veľkoobjemových kontajnerov, v súlade so spracovaným harmonogramom.

4.

Pôvodca odpadu má právo ukladať na zberný dvor komunálne odpady obsahujúce nebezpečné
vlastnosti uvedené v článku 14 bod 5 tohto VZN.

5.

V prípade nedodržania povinností zo strany poskytovateľa služby má pôvodca odpadu právo na
odvoz odpadu v náhradnom termíne.

6.

Pôvodca odpadu má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu,
ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.
Článok 6
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu

1.

Pôvodca, resp. držiteľ odpadu je povinný:
a) nakladať, alebo inak s ním zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území mesta podľa tohto VZN a užívať
zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené Mestom Svit a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste:
aa. v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v domácnostiach, vytriedený
odpad na jednotlivé zložky ukladať do pridelených zberných nádob, prípadne vriec,
bb. v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu prostredníctvom rozmiestnených
zberných nádob na uliciach, ukladať vytriedený komunálny odpad na jednotlivé zložky
do označených zberných nádob, a to tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia
stojísk kontajnerov,
d) zmesový komunálny odpad ukladať do zberových nádob tak, aby nedochádzalo k
znečisťovaniu okolia stojísk kontajnerov,
e) komunálny odpad ukladať do zberových nádob tak, aby bol obsah vysýpateľný do zberového
vozidla bez potreby manuálneho vyprázdňovania,
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f)

g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)

p)

2.

berné nádoby napĺňať len takým druhom odpadu , pre ktoré sú tieto zberné nádoby určené,
resp. znemožniť vývoz zberovým vozidlám. Určenie druhu odpadu vyplýva buď z farebnej
modifikácie zbernej nádoby, alebo aj písomného označenia tejto nádoby,
zberové nádoby neprekladať z miesta určeného na vývoz, chrániť ich pred stratou,
poškodením, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom stave,
zberové nádoby a vrecia s odpadom v rodinných domoch uložiť na vlastnom pozemku a v deň
zberu odpadu sprístupniť tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej
a cestnej doprave, pričom za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ miestneho poplatku za
komunálny odpad,
zabezpečiť, aby zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na chodníku, komunikácii alebo
parkovisku. Na chodníku, komunikácii alebo parkovisku je možné zberné nádoby ponechať na
dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie v deň odvozu. Po ich vyprázdnení je pôvodca odpadu
povinný ich bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto. V prípade, že nastanú skutočnosti,
ktoré bránia výsypu zbernej nádoby, je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť ich premiestnenie
na miesto, kde môžu byť zberovou spoločnosťou vyprázdnené a následne je povinný ich
bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto.
dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov
biologicky rozložiteľný odpad BRO ukladať na prah svojej, resp. užívanej nehnuteľnosti v deň
vývozu podľa harmonogramu najneskôr do 8.00 h tak, aby nebránil pešej a cestnej doprave,
bol ľahko dostupný zberovej technike,
dbať na skutočnosť, že vrecia so všetkými druhmi odpadov je zakázané vykladať pred
nehnuteľnosť za účelom odvozu odpadu skôr ako 24 h pred určeným dňom vývozu v zmysle
harmonogramu
umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stojisko zberových nádob, bezplatne
poskytnúť Mestu Svit pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym
odpadom,
platiť Mestu Svit miestny poplatok za komunálny odpad,
iné nakladanie s komunálnym odpadom a zberovými nádobami (najmä premiestňovanie
nádob z určených stojísk, ich používanie na iný účel, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie
alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) je zakázané,
oznámiť priebežne zodpovednému zamestnancovi Mesta preplňovanie zberných nádob a
navrhnúť zmenu počtu zberných nádob alebo zmenu objemu zbernej nádoby.

Pôvodca komunálnych odpadov ako organizátor kultúrnych, športových a iných podujatí pre
verejnosť je povinný:
a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. čiernych vriec na zmesový komunálny odpad, ktoré
si zabezpečí vopred pred akciou pri jej nahlásení na Mestský úrad vo Svite (ďalej aj ako „MsÚ)
pre jednotlivých predajcov,
b) zabezpečiť triedený zber zložiek komunálneho odpadu do zberných nádob, resp. priesvitných
vriec, ktoré si zabezpečí vopred pred akciou pri jej nahlásení na MsÚ pre jednotlivých
predajcov,
c) robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti,
d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch,
záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) zabezpečiť čistotu a
poriadok, a to najmä umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec.
Článok 7
Povinnosti zberovej spoločnosti

1.

Zvozová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov a
triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských a
reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:
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a) vysýpať nádoby tak, aby nedošlo ku škodám na majetku,
b) po výsype zberné nádoby umiestniť späť na miesto odberu,
c) v prípade výsypu odpadu pri obsluhe zbernej nádoby mimo zvozové vozidlo, tieto odpady
bezodkladne odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby, túto skutočnosť bezodkladne mailom nahlásiť
zodpovednému pracovníkovi Mesta v znení: adresa a typ zbernej nádoby, spolu s termínom
výmeny zbernej nádoby, najneskôr však do 3 pracovných dní od vzniku udalosti,
e) mesačne zaslať Mestu výkaz o množstve, druhu a spôsobe nakladania s odpadmi s uvedením
koncových zariadení,
f) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle harmonogramu vývozu zverejneného na webovej stránke
Mesta,
g) zasielať Mestu raz ročne v termíne do 30.11. príslušného roka návrh termínov vývozu všetkých
zložiek komunálneho odpadu za účelom spracovania do formy kalendára na nasledujúci rok,
ktorý bude distribuovaný do všetkých domácností a firiem na území Mesta v rámci
decembrového vydania mestských novín,
h) v prípade akýchkoľvek zmien tieto bezodkladne nahlásiť zodpovednému pracovníkovi Mesta
spolu s postupom ich riešenia.
Článok 8
Umiestňovanie zberných nádob
1.

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť prednostne umiestnené na vlastnom
pozemku. V prípade, že to nie je možné, je poplatník povinný navrhnúť si iné stojisko zberných
nádob. Ak stojisko zberných nádob nie je možné umiestniť na pozemku poplatníka, je povinný
preukázať právny vzťah k pozemku, na ktorom sa zberné nádoby budú nachádzať, a súčasne
navrhované stojisko musí byť odsúhlasené Mestom. Súhlasu Mesta v súlade s týmto ustanovením
podlieha aj zmena zoskupenia zberných nádob alebo zmena ich stojiska.

2.

Za umiestnenie zberných nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú poplatníci,
ktorí zberné nádoby užívajú.

3.

Stojiská zberných nádob musia zohľadňovať vhodné donáškové vzdialenosti odstupové
vzdialenosti, technické podmienky pre ich vyprázdňovanie a zároveň musia vyhovovať
hygienickým, estetickým, bezpečnostným, požiarnym a iným požiadavkám stanoveným v
právnych predpisoch.

4.

V prípade bytových domov, ktoré nemali určené stále stojisko pre zberné nádoby a žiadajú o
vybudovanie nového stojiska, alebo presun zberných nádob na iné stojisko, je nutné aby zástupca
vlastníkov bytov, resp. správca bytového domu podal Mestu písomnú žiadosť. K žiadosti treba
priložiť návrh miesta na nové stojiska zberných nádob, jednoduchý nákres alebo
fotodokumentáciu z miesta, na ktoré požadujú presun zberných nádob a zápis z domovej schôdze,
v ktorej bude väčšinou vlastníkov bytov odsúhlasené navrhované miesto, resp. presun zberných
nádob na iné stojisko.

5.

V prípadoch, keď nedôjde k dohode podľa predchádzajúceho odseku, určí stojisko zberných nádob
zodpovedný zamestnanec Mesta po konzultácii so zvozovou spoločnosťou tak, aby boli splnené
vyhovujúce podmienky pre odvoz odpadu.

6.

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernej nádobe, je užívateľ nádob
(poplatník, resp. vlastník, nájomca, správca nehnuteľnosti) povinný zabezpečiť si dočasné stojisko
zberných nádob.
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Článok 9
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.

Nezákonné umiestnený odpad (čiernu skládku odpadov) je možné nahlasovať Mestu, Technickým
službám mesta Svit alebo Mestskej polícii:
a) písomným podaním (Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit),
b) elektronicky na e–mailovú adresu: msu@svit.sk, msp@svit.sk, sekretariat.ts@svit.sk
c) osobne,
d) telefonicky na NONSTP tel. č. Mestskej polície: +421 905 636 715

2.

Oznámenie obsahuje najmä
a) popis miesta, kde sa nezákonne uložený odpad nachádza,
b) popis kat. územia, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti – ak sú známe,
c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín a pod.),
d) množstvo odpadu (odhadom),
e) fotodokumentáciu.
Článok 10
Práva a povinnosti Mesta Svit

1.

Mesto Svit má právo
a) určovať systém a spôsob zberu, prepravy, zhromažďovania, zhodnocovania, zneškodňovania a
triedenia KO,
b) vyberať miestny poplatok za KO v súlade s platným VZN určujúcim tento poplatok na príslušný
kalendárny rok,
c) určovať rozmiestnenie a počet zberných nádob na zber KO a ich spôsob rozdeľovania,
d) odmietnuť vývoz odpadu v prípade porušenia článku 6 ods.1 písm. d) až h) tohto VZN,
e) uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom.

2.

Mesto má povinnosť
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta na
účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane
zabezpečenia potrebného počtu zberových nádob na zber komunálnych odpadov,
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený
zber komunálnych odpadov,
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
i. jedlých olejov a tukov z domácností,
ii. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
iii. kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností,
d) zabezpečiť zber objemného odpadu 2x ročne podľa spracovaného harmonogramu
zverejneného v mestských novinách, na webovej stránke mesta a webovej stránke
Technických služieb mesta Svit a taktiež je povinné zriadiť v meste zberný dvor na zabezpečenie
možnosti dovozu určených druhov odpadu,
e) informovať občanov o spôsobe zberu odpadov, zapojenia sa do triedeného zberu odpadov,
zberových miestach a harmonogramoch zberu odpadov.
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Tretia časť
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, spôsob zberu
objemového odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok
Článok 11
Komunálny odpad
1. Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov v zmysle
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá Mesto.
3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
4. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady nasledovným spôsobom:
a) poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad
jednorazovo, priamo Technickým službám mesta Svit, resp. zberovej spoločnosti, ktorá má
s Mestom uzatvorenú zmluvu na zber odpadu.
5. Cenník predaja zberných nádob je zverejnený na webovej stránke Mesta, Technických služieb
mesta Svit a zároveň na prvom kontakte Mestského úradu vo Svite.
6. V prípade obstarania zbernej nádoby prostredníctvom Technických služieb mesta Svit, bude
poplatníkovi dodaná zberná nádoba na miesto ním určené, v rámci územia mesta, do piatich
pracovných dní po uhradení obstarávacej ceny nádoby, prípadne si ju poplatník môže vyzdvihnúť
osobne po dohode s Technickými službami mesta Svit.
7. Mesto Svit zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu v zmysle tohto VZN od fyzických osôb
bývajúcich v rodinných domoch, od fyzických osôb bývajúcich v bytových domoch, od fyzických
osôb oprávnených na podnikanie, právnických osôb a iných právnických osôb a inštitúcií.
8. V systéme zberu KO mesta sú určené nasledovné nádoby, podmienky ich používania:
a) 120 l plastová nádoby čiernej farby alebo 110 l plechová nádoba, pre maximálne 6 platiacich
fyzických osôb žijúcich v spoločnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti pod jedným súpisným
číslom, ktoré v nej majú trvalý alebo prechodný pobyt.
Tieto nádoby sa vyvážajú spravidla 1x týždenne.
b) 1100 l plastové nádoby čiernej farby alebo 1100 l plechové nádoby pre fyzické osoby v
bytových domoch v počte 1ks na 25 bytových jednotiek. O žiadosti na výmenu, opravu,
prípadne o doplnení nádoby rozhoduje Mesto .
Tieto nádoby sa vyvážajú spravidla 2x týždenne.
c) 110 l a 1100 l plastové nádoby čiernej farby alebo plechové nádoby, veľkoobjemové kovové
kontajnery, pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie, právnické osoby, právnické osoby
užívajúce nehnuteľnosti na území mesta na iný účel ako na podnikanie. Množstvo nádob a
početnosť vývozov vyplýva z potrieb jednotlivých subjektov.
Náklady na tieto nádoby znášajú uvedené osoby vo vlastnej réžii. Harmonogram vývozu je
určený v platnom VZN Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
9. Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov.
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10. Na území mesta sú povinní sa do systému zberu zapojiť všetci pôvodcovia odpadov:
a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území
mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta,
c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.
11. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zneškodňovať odpad z
predmetu svojej podnikateľskej činnosti mimo komunálnych odpadov.
12. Mesto má právo kontrolovať jednotlivé objekty, prevádzky a nehnuteľnosti, či počet a veľkosť
nahlásených zberných nádob zodpovedá počtu poplatníkov. V prípade, že bude zistený nesúlad s
týmto nariadením, Mesto je oprávnené nariadiť fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým
osobám oprávneným na podnikanie, aby bezodkladne vykonali úpravu v počte, resp. vo veľkosti,
zberných nádob v súlade s týmto nariadením.
13. Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území mesta jeho príspevková organizácia - Technické služby mesta Svit.
14. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad patria: zmesové komunálne odpady, ktoré sa
nedajú ďalej triediť.
15. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad nepatria: akékoľvek stavebné odpady a
podobné odpady (zemina, kamene, drevo, horúci popol a pod.), triedené zložky komunálnych
odpadov (papier, plasty, kovy, VKM, sklo, KBRO), nebezpečné odpady, odpady z domácností s
obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, ktorý je ešte možné zhodnotiť,
pneumatiky, elektroodpad, batérie, tekuté odpady a pod.
16. Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach mesta je zberaný uličnými zbernými nádobami podľa potreby.
17. Do uličných zberných nádob nepatrí: iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri
pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t. j. komunálny odpad
a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti a odpady z trhovísk.
Článok 12
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy drobných stavebných odpadov
1. Na území mesta je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov za nasledujúcich
podmienok:
a) drobné stavebné odpady môžu doviezť na zberný dvor fyzické osoby s trvalým pobytom na
území mesta, ktoré platia miestny poplatok za komunálny odpad v Meste,
b) drobné stavebné odpady je možné odovzdať po odvážení a zaplatení miestneho poplatku za
drobné stavebné odpady podľa odovzdaného množstva v zmysle čl. 12 ods. 2 tohto VZN.
2. Množstvový zber drobných stavebných odpadov je spoplatnený osobitne a nie je zahrnutý
v miestnom poplatku za komunálny odpad.
3. Množstvový zber drobných stavebných odpadov od poplatníkov, sa vykonáva v areáli zberného
dvora Technických služieb mesta Svit, ul. Hlavná 10, 059 21 Svit počas určených otváracích hodín.
4. Pred odovzdaním drobného stavebného odpadu je potrebné odvážiť odpad na certifikovanej a
úradne overenej mostovej váhe, pričom následne na základe vážneho lístka bude fyzickej osobe
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vydaný daňový doklad, na základe ktorého uhradí poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad
na zbernom dvore.
5. Náklady na dopravu odpadu si hradí poplatník sám.
6. Počas celého roka je možnosť objednania spoplatnenej služby pristavenia veľkokapacitného
kontajnera, prípadne odvozu drobných stavebných odpadov spred domácnosti na Technických
službách mesta Svit.
7. Zakazuje sa vyhadzovanie drobných stavebných odpadov do zberných nádob alebo do
veľkokapacitných kontajnerov na cintorínoch či do veľkokapacitných kontajnerov počas jarného a
jesenného upratovania.
Článok 13
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy objemných odpadov
1. Objemným odpadom sa rozumejú komunálne odpady, ktoré kvôli ich rozmerom nie je možné
uložiť do bežných zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
2. Objemný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do veľkokapacitných kontajnerov najmenej
dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania), avšak
bezodplatne len občanom s trvalým bydliskom v meste Svit, ktorí majú uhradený poplatok za
komunálny odpad.
3. Mesto Svit zabezpečuje zber a odvoz objemného odpadu nasledovne:
a) 2x ročne zberom do veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na území mesta podľa
vopred spracovaného harmonogramu, spravidla na jar a jeseň (počas jarného alebo jesenného
upratovania). Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov a termíny odvozu stanovujú
Technické služby Mesta Svit. Mesto zabezpečí informovanosť občanov min. 2 týždne pred
plánovaným termínom upratovania oznamom pričom využije vhodný informačný systém v
meste.
b) pre fyzické osoby s trvalým, resp. prechodným pobytom na území mesta, je umožnené
odovzdať bezplatne objemný odpad na zberný dvor zriadený Mestom Svit počas celého roka.
Na zberný dvor môžu dovážať odpad aj fyzické osoby, ktoré sú platiteľmi miestneho poplatku
za KO na území mesta.
4. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
5. Umiestňovať do veľkokapacitného kontajnera akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je veľkokapacitný
kontajner určený, je zakázané.
6. Do veľkokapacitného kontajnera je zakázané ukladať drobný stavebný odpad, elektroodpady,
vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, pneumatiky, oleje, farby, triedené zložky
komunálnych odpadov ako plasty, papier, sklo, BRO a KBRO.
7. Zakazuje sa vykladať odpad po odvezení veľkokapacitného kontajnera.
8. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú na stojiskách pri zberných nádobách. Spôsob a
podrobnosti zberu určí Mesto zverejnením oznamu na webovej stránke mesta podľa aktuálnosti,
prípadne využije iný dostupný informačný systém v Meste.
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9. Počas celého roka je možnosť objednania spoplatnenej služby odvozu objemného odpadu
traktorovou vlečkou spred domácnosti na Technických službách mesta Svit.
Článok 14
Zberný dvor
1. Mesto Svit má zriadený zberný dvor odpadu na ulici Hlavnej 10 vo Svite, kde môžu fyzické osoby
s trvalým, alebo prechodným pobytom na území mesta doniesť a odovzdať nasledovné odpady:
a/ objemný odpad v súlade s článkom 13 tohto VZN,
b/ triedené zložky KO v zmysle článku 18 tohto VZN,
c/ drobný stavebný odpad za podmienok uvedených v článku 12 tohto VZN,
d/ vyradené elektrické a elektronické zariadenia (vedené v Katalógu odpadov ako „O“- ostatné),
e/ nebezpečné odpady v zmysle článku 22 tohto VZN.
2. Doba prevádzky zberného dvora je uvedená na tabuli umiestnenej pred vstupom na zberný dvor
a na webovej stránke Technických služieb mesta Svit.
3. Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný odvoz
komunálnych odpadov od fyzických osôb – poplatníkov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí
nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom jeho využívaním nie je dotknutá
povinnosť fyzickej osoby poplatníka zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s
týmto nariadením.
4. Dovezené množstvá odpadu musia byť primerané spotrebe fyzickej osoby dovážajúcej odpad.
5. Na zberný dvor je možné doviezť nasledovné komunálne odpady s nebezpečnými vlastnosťami:
- 200121 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 200123 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
- 200126 - oleje a tuky iné ako v 200125
- 200133 - batérie a akumulátory
- 200135 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce NL
- 150110 - obaly s obsahom NL
6. Mesto Svit zabezpečí 2x ročne zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok
(nebezpečný odpad) len v rozsahu podľa bodu 6 tohto článku. Spôsob zberu, druhy zbieraných
komunálnych odpadov, ako aj termíny zvozu oznámi na svojej webovej stránke a využije vhodný
informačný systém v meste.
7. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje Mesto. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Pneumatiky
je možné odovzdať bezplatne u distribútorov, predajcov a vo všetkých pneuservisoch. Je zakázané
umiestňovať na území mesta Svit odpadové pneumatiky. Pôvodca tohto druhu odpadu bude
sankcionovaný v zmysle VZN a zákona o odpadoch.
8. Mesto Svit určuje výrobcom elektrozariadení a prenosných batérií a akumulátorov na oddelený
zber elektrozariadení z domácností a prenosných batérií a akumulátorov priestor v areáli
zberného dvora na ulici Hlavnej 10 vo Svite. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie
je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na
zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti
výrobcov.
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9. Veterinárne lieky a humanitárne lieky nespotrebované fyzickými osobami, vrátane zdravotníckych
pomôcok je možné odovzdať v lekárňach na území mesta na to určených. Nespotrebované lieky
nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej
kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární. Verejné lekárne sú povinné
zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami.
Článok 15
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo
a) 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (BRO),
b) 20 01 08 – KBRO,
c) 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.
2. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom je rozdelené do nasledovných skupín:
a) zber BRO (číslo 20 02 01) sa realizuje v rodinných domoch odvozom z prahu nehnuteľnosti
podľa spracovaného harmonogramu, pričom pre zber BRO platia tieto podmienky:
• odpad je možné vyložiť v termínoch určených v harmonograme najneskôr do 8.00 hod.,
avšak najskôr 24 hodín pred uvedeným termínom, v ostatné dni je takýto odpad zakázané
vykladať,
• konáre je potrebné popíliť na dĺžku maximálne 1,5 m a maximálnu hrúbku 0,2m,
• prútie je odporučené zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec,
b) fyzické osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom môžu BRO v primeranom množstve
doviezť do kompostárne, priľahlej k záhradkárskej osade Breziny smerom na Batizovce. Zber
jedlých olejov a tukov je zabezpečený na zbernom dvore na ulici Hlavnej do pripravených
nádob, ktorých pravidelný zber je zabezpečený zmluvným partnerom mesta.
c) právnické osoby si zber a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, olejmi, kuchynským
a reštauračným odpadom zabezpečujú vo vlastnej réžii a na vlastné náklady v zmysle platných
právnych predpisov.
d) kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností obyvateľov s trvalým pobytom v meste
Svit, ktorí sú platcami poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a zároveň majú
tento poplatok na príslušný rok uhradený, je predmetom zberu formou samostatných nádob
d1) právnické osoby , alebo fyzické osoby – podnikatelia si kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad uhrádzajú na vlastné náklady na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami, ktoré
s KBRO môžu nakladať,
d2) KBRO z domácností je obyvateľmi s trvalým pobytom zhromažďovaný v zberných
nádobách na to určených a riadne označených na zber KBRO, pričom označenie nádob
obsahuje upresnenie, čo je možné do nádob umiestniť a ktoré druhy odpadov do nádoby
nepatria,
d3) je zakázané umiestňovať do nádob , určených na zber KBRO separovateľné zložky odpadov
(sklo, papier, plasty, BRO), ako aj zmesový komunálny odpad, určený na skládku odpadov.
Je zakázané do zberných nádob umiestňovať obaly, alebo nádoby , v ktorých tento KBRO
priniesli do zbernej nádoby, určenej na odvoz tohto druhu dopadu. Do zberných nádob sa
umiestňuje len obsah, pričom obal, resp. nádobu obyvateľ využíva opakovane,
d4) občania používajú nádoby, určené na zber KBRO v domácnosti, zakúpené na vlastné
náklady,
d5) zberné nádoby sú odvážané 1 x týždenne na náklady mesta Svit. Deň zberu KBRO je
zverejnený v harmonograme , uverejnený na internetových stránkach mesta Svit
a Technických služieb. Zber a následné spracovanie KBRO zabezpečujú Technické služby
mesta Svit.
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3. Obdobie zberu BRO je stanovené na obdobie od marca do novembra s intervalom vývozu
uvedeným v harmonograme vývozov platnom pre daný kalendárny rok a zverejnenom na webovej
stránke Mesta a Technických služieb mesta Svit.
4. Na vytriedené zložky BRO vznikajúce na cintoríne sa používajú zberné nádoby na to určené a
umiestnené v areáli cintorína.
5. Mesto zabezpečuje zber a odvoz BRO len od fyzických osôb. Právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť si odvoz BRO na vlastné náklady.
6. Do BRO patria: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny.
7. Do KBRO patrí nasledovný druh odpadov: nespracovné zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, papierové vrecká
znečistené potravinami rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, potraviny po dobe spotreby, alebo
potraviny inak znehodnotené.
8. Do KBRO nepatria:zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre - BRO), triedené zložky
komunálneho odpadu (sklo,plasty,VKM,papier), nebezpečné odpady, cigaretové ohorky, tekuté
zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky), použité oleje a tuky z domácností, obaly
z potravín.
Článok 16
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy jedlých olejov a tukov
1. Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva na zbernom dvore Mesta.
2. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.
3. Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
4. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad.
5. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach) na
zbernom dvore Mesta Svit.
6. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.
Článok 17
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a
reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do zberných nádob určených
Mestom na zber komunálnych odpadov.
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2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly
znáša prevádzkovateľ kuchyne.
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný skladovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad v zberných nádobách umiestnených v areáli prevádzkovateľa kuchyne tak, aby
sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce, iné živočíchy, ani verejnosť.
4. Frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu musí
byť v súlade s hygienickými predpismi a musí zodpovedať teplote prostredia v závislosti od
ročného obdobia, pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia, minimálne 1x za dva
týždne.
5. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, skladovanie, prepravu a ďalšie nakladanie s
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, je povinný mať s týmto subjektom uzatvorenú zmluvu. Zmluvu
je možné uzatvoriť len so subjektom, ktorý je oprávnený nakladať s týmto odpadom, a ktorý spĺňa
osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Štvrtá časť
Triedené zložky odpadu
Článok 18
Zber triedených zložiek odpadu
1.

Mesto Svit zabezpečuje pre fyzické osoby - poplatníkov zber nasledovných triedených zložiek
odpadu:
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) plasty, ale aj odpady z obalov a neobalových výrobkov,
d) viacvrstvové kombinované materiály,
e) kovy,
f) textílie,
g) biologicky rozložiteľný odpad,
h) jedlé oleje a tuky,
i) kuchynský biologicky rozložiteľný odpad.

2.

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. Náklady na zabezpečenie
zberných nádob KBRO znáša mesto Svit.

3.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie si zber a likvidáciu vytriedených zložiek
komunálnych odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet
podnikania zabezpečujú sami na vlastné náklady tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných
priestranstiev.
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Článok 19
Triedený zber papiera
1. Zber papiera a lepenky sa realizuje v lokalite s rodinnými domami do 110 l vriec čiernej alebo
bledej farby so zberom spravidla 1x mesačne, v lokalite s bytovými domami do 1100 l /770 l/
plastových nádob modrej farby so zberom 1x mesačne podľa spracovaného harmonogramu.
2. Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
neznečistené papierové obaly z vajec pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod. (značky
uvedené na výrobkoch: PAP).
3. Do papiera nepatria: plastové obaly, VKM, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne
znečistený či mastný papier, kopírovací papier, zmesový komunálny odpad a pod. Zberová
spoločnosť nie je povinná zbierať nádoby , kde je umiestnený iný, než povolený druh odpadu.
4. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
5. Školský zber papiera si organizujú školy na území mesta samostatne, pričom množstvo
vyzbieraného papiera nahlásia zodpovednému pracovníkovi Technických služieb mesta Svit.
Zberová spoločnosť organizujúca zber školského papiera je povinná mať zmluvu s mestom a
organizáciou zodpovednosti výrobcov a plniť si zákonom stanovené ohlasovacie povinnosti.
6. Je zakázané ukladať odpad vedľa nádob.
Článok 20
Triedený zber skla
1. Zber skla sa realizuje v lokalite s rodinnými domami do 110 l vriec bledozelenej farby so zberom
spravidla 1x mesačne, v lokalite s bytovými domami do 1100 l /770 l/ plastových nádob zelenej
farby so zberom 1x mesačne podľa spracovaného harmonogramu.
2. Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. (značky uvedené na výrobkoch: GL).
3. Do skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z
umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami), sklá z automobilov, rôzne lepené sklá a pod. Zberová spoločnosť nie je
povinná zbierať nádoby , kde je umiestnený iný, než povolený druh odpadu
4. Sklo väčších rozmerov môžu fyzické osoby odovzdať aj na zbernom dvore Mesta.
Článok 21
Triedený zber plastov, kovov a tetrapakov
1. Zber plastov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa realizuje v lokalite s rodinnými
domami do 110 l vriec bledožltej farby so zberom spravidla 2x mesačne v lokalite s bytovými
domami do 1100 l /770 l/ plastových nádob žltej farby so zberom 2x mesačne podľa spracovaného
harmonogramu.
2. Do plastov, obalov z kovov, kovov a VKM patria:
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a) plasty: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov,
vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od
jogurtov a rôzne plastové nádobky, drobné hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov
a iné plastové nádobky (ZNAČKY uvedené na výrobkoch: PET, HDPE, PS, PP, LDPE, LLDPE, PVC,
PC),
b) kovy a obaly z kovov: plechovky od nápojov, kovové obaly z potravín zbavené obsahu,
konzervy, oceľové plechovky, kovové rúrky, hliníkové obaly, starý riad, drôty a káble (bez
bužírky), kovové súčiastky, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov (značky uvedené na výrobkoch:
Al, Fe, Cu),
c) VKM: obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov a vína
(značky uvedené na výrobkoch: C/PAP).
3.

Do plastov, obalov z kovov, kovov a VKM nepatria:
a) obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami,
potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.,
b) kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami či olejmi.
Zberová spoločnosť nie je povinná zbierať nádoby, kde je umiestnený iný, než povolený druh
odpadu.

4.

Obaly musia byť stlačené a uložené do zberných nádob tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo
najmenej miesta.

5.

Plasty a kovy väčších rozmerov môžu fyzické osoby odovzdať aj na zbernom dvore Mesta.

6.

Plasty, obaly z kovov, kovy a VKM sa zbierajú spoločne. Tento odpad sa ďalej dotrieďuje na
triediacej linke odpadov.
Článok 22
Systém nakladania s ostatnými zložkami triedeného odpadu (textílie, nebezpečný odpad)

1. Zber textílií sa realizuje do kovových označených kontajnerov nachádzajúcich sa na zbernom
dvore, Hlavná 10, Svit, prípadne mimoriadnym zberom. Náklady na uvedený zber nie sú
obsiahnuté v miestnom poplatku za KO.
2. Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a
textilu.
3. Do textilu a šatstva nepatria: znečistené, mokré a výrazne znehodnotené šatstvo.
4. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
5. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje dvakrát ročne v rozsahu
článku 14 bod 5 tohto VZN. Na tento účel Mesto zabezpečí prostredníctvom svojho zmluvného
partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom Mestom. Termín a miesto
zberu Mesto uverejní obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred.
6. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: odpadové motorové a
mazacie oleje, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami, žiarivky, opotrebované batérie, elektroodpad.
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7. Vyššie uvedené odpady je poplatník povinný odovzdať v uzavretom obale.
8. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako uvedeným v tomto nariadení.

Piata časť
Kontrola nariadenia, priestupky a záverečné ustanovenia
Článok 23
Pôsobnosť Mesta Svit a kontrola nariadenia
1. Mesto Svit vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 109 písm. a/ zákona o odpadoch),
b) postupuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území mesta.
2. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení
a) zodpovedný zamestnanec Mesta
b) osoba poverená Mestom
c) príslušníci mestskej polície
d) hlavný kontrolór Mesta
3. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia sa bude postupovať v zmysle osobitných
predpisov.
Článok 24
Priestupky
1.

Priestupky na úseku odpadového hospodárstva, ktorých riešenie je v kompetencii Mesta Svit, sú
uvedené v § 115 ods. 1 písm. a/ až r/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Za uvedené priestupky
možno uložiť pokutu do výšky až 1 500 Eur. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch prejednáva
okresný úrad resp. príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Pokuty za iné
správne delikty pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov upravuje ust. § 117
zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.

2.

Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN v zmysle ustanovenia § 27b zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Článok 25
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svit 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2. Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 08.06.2021. Toto VZN schválilo Mestské
zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 24.06.2021 uznesením č. 105/2021.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 4/2020 zo dňa 12.12.2019.
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Článok 26
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 10. júlom 2021.
Vo Svite dňa 25.06.2021

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta

dňa : 08.06.2021

•

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta

dňa : 12.07.2021

•

podpis: ...................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta

dňa : 25.06.2021

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 10.07.2021

pečiatka

podpis: ...................................
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