Všeobecné záväzné nariadenie
č. 82/2011
o odpadoch
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o odpadoch) – sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Mesto Leopoldov týmto nariadením upravuje práva a povinnosti fyzických osôb,
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených k podnikaniu, pri nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, ktoré vznikajú na území
mesta Leopoldov.
2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zloţiek komunálnych odpadov,
o spôsobe nakladania s drobným stavebným odpadom.
§2
Vymedzenie základných pojmov
A. Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej drţiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je kaţdý ( fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba –
podnikateľ), koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloţenia týchto odpadov.
3. Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u
ktorej sa odpad nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a zniţovanie ich nebezpečnosti pre ţivotné prostredie a nakladanie
s odpadmi v súlade s týmto VZN.
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie
odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k vyuţitiu fyzikálnych, chemických
alebo biologických vlastností odpadov.
7. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie ţivotného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
8. Zber odpadov je zhromaţďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel
ich prepravy.

9. Zhromaţďovanie odpadov je dočasné uloţenie odpadov pred ďalším nakladaním s
nimi.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zloţiek
odpadov, ktoré moţno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
12. Skladovanie odpadov je zhromaţďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa
nepovaţuje ich zhromaţďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností.
14. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území
mesta Leopoldov pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a
zloţenia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ,
okrem
odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácnosti sa povaţujú aj odpady z nehnuteľností
slúţiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad,
chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouţívaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáţí, garáţových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste Leopoldov pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom Mesta Leopoldov
alebo v správe Mesta Leopoldov a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych zdruţení.
15. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z beţných udrţiavacích prác, ak
si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba v rozsahu do 1m3 ročne.
16. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva mesta Leopoldov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a
ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
B. Podľa stavebného zákona a pre účely tohto VZN
1.Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlaţia a
podkrovie.
2. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
C. Pojmy zavedené týmto VZN
1. Uţívateľmi zberných nádob sú
- pôvodcovia odpadu, ktorým boli zberné nádoby zverené do uţívania po zaplatení
miestneho poplatku mestu Leopoldov
- pracovníci organizácie poverenej zberom
2. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré nie je moţné pre ich
veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich mnoţstvo presahuje objem, ktorý
je moţné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu
vývozu.

§3
Povinnosti mesta Leopoldov
Mesto Leopoldov podľa ustanovenia § 39 Zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch
-

-

-

-

-

zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území
mesta Leopoldov a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
mesta Leopoldov
zabezpečuje, alebo umoţňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich
na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v meste Leopoldov a zabezpečenia priestoru, kde môţu občania
odovzdávať oddelené zloţky komunálnych odpadov v rámci separovaného
zberu
na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu má uzatvorenú zmluvu so
spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti
zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných
odpadov
upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zloţiek komunálnych odpadov, o
spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a určuje miesta na ukladanie
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov
je povinné zaviesť separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov a biologicky
rozloţiteľných odpadov v zmysle zákona o odpadoch
stanovuje výšku miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych a drobných stavebných odpadov
§4
Pravidlá nakladania s odpadmi

1.Za zber a prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí mestu Leopoldov miestny
poplatok. Výšku poplatkov rieši VZN č. 74/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. Zakazuje sa:
- pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať a preťaţovať
- do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú
- do zberných nádob ukladať odpad z údrţby zelene ( tráva, lístie, konáre )
- do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov
- do zberných nádob ukladať objemný odpad
- ukladať odpad mimo zbernej nádoby
- premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť
- pouţívať zberné nádoby na iný účel
- poškodzovať zberné nádoby
- vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob
- uloţiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN

-

-

zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch
zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníţenia koncentrácie
prítomných škodlivín
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti
vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov
do kanalizácie, pôdy a vody
spaľovať KO
zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám

3. V prípade organizovaných akcií triedeného zberu sa spôsob zberu a zhodnocovania
vytriedených zloţiek KO dohodne s organizáciou poverenou zberom v spolupráci s mestom
Leopoldov a fyzickými a právnickými osobami, zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného
odpadu.
4. Zber objemných odpadov je zabezpečený v Zbernom dvore Mesta Leopoldov, na Holubyho
ulici, v utorok aţ a v sobotu, s výnimkou dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
5. Vyseparované zloţky odpadu papier, plasty, sklo, PET fľaše sa ukladajú do určených
zberných nádob alebo vriec. Ostatné vyseparované zloţky KO, pre ktoré nie sú určené zberné
nádoby alebo vrecia, pôvodcovia zhodnocujú odovzdávaním do Zberného dvora Mesta
Leopoldov.
6. Biologicky rozloţiteľný odpad (odpad z údrţby zelene) pôvodcovia zhodnocujú –
zriadením kompostoviska alebo odvozom na vlastné náklady do Zberného dvora Mesta
Leopoldov.
§5
Povinnosti pôvodcu odpadu
1. Pôvodca odpadu je povinný podľa zákona o odpadoch a tohto VZN
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste Leopoldov - prihlásiť na
MsÚ najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva týmto pôvodcom, vyplnením
tlačiva poskytnúť mestu Leopoldov údaje potrebné pre vystavenie platobného výmeru za
zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, ako aj pre pridelenie zbernej nádoby
b) uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste
Leopoldov
c) triediť komunálny odpad do zberných nádob (vriec) na to určených, resp. odniesť ich do
Zberného dvora Mesta Leopoldov
d) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zloţky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v meste Leopoldov
2. Vlastník, uţívateľ, nájomca alebo správca nehnuteľnosti, stavby pri ktorej uţívaní alebo
prevádzke vzniká odpad, je povinný ukladať odpady do zberných nádob na odpad za
podmienok ustanovených týmto nariadením na miesta určené – t.j. na pozemky, ktoré
pôvodca uţíva, s výnimkou verejných priestranstiev, na ktorých je moţné ukladať zberné
nádoby na odpad len na základe určenia Mesta Leopoldov. Zberné nádoby si pôvodca
zabezpečí zaevidovaním a zaplatením miestneho poplatku za odpady Mestu Leopoldov.

3. Vlastníci alebo uţívatelia objektov slúţiacich tomu istému účelu na určitom ohraničenom
území (záhradkárska osada) môţu mať odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
zabezpečené spoločne. Prevádzky, ktorým pri činnosti vzniká minimálne mnoţstvo odpadu
majú moţnosť spoločne uţívať zbernú nádobu, pričom sa vystaví platobný výmer na
prevádzku, ktorá dá súhlas druhej prevádzke na ukladanie odpadu.
4. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je povinný:
- vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva ak produkuje ročne viac neţ
1 tona nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov
- odovzdať nebezpečné druhy odpadov zmluvným spoločnostiam oprávneným na ich
zber a zhodnotenie
- ihneď nahlásiť Mestu Leopoldov všetky zmeny súvisiace s činnosťou prevádzky (
zmena obchodného názvu, identifikačných údajov, sídla spoločnosti, miesta
prevádzky, ukončenie a rozšírenie činnosti, zmena charakteru prevádzky)
5. Kaţdý pôvodca odpadu je povinný
hospodárstva Mesta Leopoldov

dodrţiavať schválený Program odpadového

6. Mesto Leopoldov je povinné zabezpečiť aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na
základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia,
analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie
odpadov a plnením svojich zákonných povinností.
7. Pôvodca odpadu
- zodpovedá za KO uloţený v zbernej nádobe aţ do jeho odvozu oprávnenou osobou
- zabezpečí, aby boli zberné nádoby vynesené v čase vývozu, ktorý prebieha celý deň
od 6.00 h. von z objektu aţ na miesto, kde je k nim moţný prístup a ich uloţenie späť
na miesto po vyprázdnení
- je povinný udrţiavať zberné nádoby v riadnom stave a čistote na svoje náklady
a ukladať odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia zbernej
nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie a po vsypaní odpadu uzatvoriť zberné nádoby.
8. Mesto Leopoldov v spolupráci so zmluvným partnerom mesta Leopoldov a pôvodcom
odpadu určí stanovište pre zberné nádoby tak, aby:
- bolo moţné zberné nádoby bez časových strát a ťaţkostí vynášať
- boli zberné nádoby umiestnené na pevnom podklade.
ČASŤ II.
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŢIEK
§6
Komunálny odpad a oddelene zbierané zloţky KO v meste Leopoldov
1. KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŢP SR – vyhláška č. 284/2001, pod
číslom 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny odpadov:
- 20 01 oddelene zbierané zloţky KO
- 20 02 odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 03 iné komunálne odpady
V prílohe č. 2 tohto VZN sú uvedené jednotlivé druhy odpadov a ich členenie.

2. Mesto Leopoldov triedi nasledovné zloţky odpadu (vrátane odpadov z obalov):
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 39 plasty
- 20 01 40 kovy
- 20 02 01 biologicky rozloţiteľný odpad
- 20 03 07 objemný odpad
Podrobnosti o zloţkách komunálneho odpadu sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
§7
Spôsob zberu, zneškodňovania a prepravy KO
1.Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území mesta Leopoldov môţe
len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Mestom Leopoldov.
2. Vývoz odpadu sa robí podľa harmonogramu, ktorý je dohodnutý s mestom. Harmonogram
vývozu z rodinných domov obdrţí kaţdá domácnosť.
3. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, ţe separovaná zloţka odpadu v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, ţe nie je moţné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude
vyprázdnená pri najbliţšom vývoze zmesového komunálneho odpadu.
4. Ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov
budú upravené zmluvne s organizáciou poverenou zberom.
5. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné mnoţstvá
alebo s osobitnými poţiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky
mimoriadneho vývozu KO (veľkosť a typ nádoby, harmonogram vývozu a pod.) osobitne na
mestskom úrade. Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí ten, koho činnosťou odpad
vznikol.
6. Zberné nádoby sú vo vlastníctve Mesta Leopoldov alebo právnickej osoby, ktorá má
s mestom uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu KO a DSO (ďalej len organizácia poverená
zberom). Platiteľom poplatku sú zverené do uţívania zberné nádoby za podmienok určených
týmto VZN o odpadoch.
7. Počet, druh zberných nádob a interval vývozu odpadu určí podľa potreby referát ţivotného
prostredia Mestského úradu v Leopoldove podľa ustanovení tohto nariadenia.
8. Netriedený KO vyváţa poverená organizácia podľa harmonogramu vývozu minimálne 1x
za 14 dní podľa určenia MsÚ.
9. Na území mesta Leopoldov sa určuje:
Pre rodinné domy:
- povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu
pre netriedený KO a to 1 ks 120 l (1-4 osoby) alebo 2 ks 120 l (5 a viac osôb),
vývoz 1x za 2 týţdne
- jedna zberná nádoba o objeme 240 l, zbiera sa do nej papier a plasty (vrátane
odpadov z obalov plastov a papiera), vývoz 1x za mesiac

Pre bytové domy:
- povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z bytového domu pre
netriedený KO a to 1 ks 1100 l (8-10 bytov), vývoz 1x za 2 týţdne
- kaţdé stanovište obsahuje zberné nádoby na separovaný zber papiera, plastov
1100 l, zbiera sa do nich papier a plasty (vrátane odpadov z obalov plastov
a papiera), vývoz 1x za mesiac
- pre všetkých platiteľov sa určujú 1100 l nádoby na sklo účelne rozmiestnené po
meste na miestach určených pracovníkmi mestského úradu, zbiera sa do nich
sklo (vrátane odpadov z obalov)
Pre prevádzky (právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov):
- minimálny objem zbernej nádoby na netriedený KO a interval vývozu sa určujú
v závislosti od predpokladanej produkcie odpadu podľa typu prevádzky
- typ zbernej nádoby na KO 120 l, 240 l a 1100 l
10. Za výmenu 120 l a 240 l zbernej nádoby sa vyberá manipulačný poplatok 3,50 €.
11. Umiestnenie zberných nádob:
a) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú poplatníci, ktorým boli
zberné nádoby zverené do uţívania v súlade s ust. §7 , bod 6 tohto VZN.
b) Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch,
prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú
jednotliví poplatníci povinní dohodnúť s mestským úradom – referát ţivotného prostredia.
Miesta pre sady nádob budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj
odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade ţe
nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník mestského úradu.
12. Povinnosti uţívateľov zberných nádob
a)
Kaţdý, kto uţíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je
povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie
tejto povinnosti sa nepovaţuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného
zberu odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste a ak sa jedná o nádoby umiestnené
v súlade s predchádzajúcim bodom 9 tohto VZN.
b)
Uţívatelia sú povinní udrţiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.)
je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje
na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu, ktoré vopred odsúhlasil
pracovník mestského úradu.
c) Odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby, sú uţívatelia povinní bezodkladne
nahlásiť na mestský úrad.
13. Vyuţitie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zloţiek.
Organizácia poverená zberom a prepravou komunálneho odpadu zabezpečuje
zhodnotenie separovane zbieraných zloţiek komunálneho odpadu a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu na základe zmluvných vzťahov s odberateľmi.
14. Organizácia poverená zberom a prepravou komunálneho odpadu priebeţne pri svojej
činnosti sleduje zloţenie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom
objeme vyseparovaných zloţiek komunálnych odpadov a ohlási mestu Leopoldov kaţdú
podstatnú (dlhodobú) zmenu v zloţení a podieloch odpadov z obalov, uvedených
v programe odpadového hospodárstva mesta

15.

Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu
a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní
alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch
(tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre
takéto osoby sú záväzné údaje o celkových mnoţstvách a zloţení odpadov z obalov a ich
podiele na vyseparovaných zloţkách komunálnych odpadov, uvedené v programe
odpadového hospodárstva obce.
§8
Zberný dvor

1. Zberný dvor Mesta Leopoldov slúţi na bezplatné ukladanie odpadu pre občanov mesta
Leopoldov, ide o odpad:
- sklo
- kovy - ţelezný šrot
- biologicky rozloţiteľný odpad
- objemný (nadrozmerný) komunálny odpad – t. j. kom. odpady, ktoré nie je
moţné pre
ich veľký rozmer uloţiť do štandardných nádob, alebo ich
mnoţstvo presahuje objem, ktorý je moţné štandardnými nádobami vyviesť
v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu
- drobný stavebný odpad – max. 1m3 na domácnosť/rok
- zmesový komunálny odpad
2. Odpad môţe priviesť do zberného dvora občan s trvalým pobytom na území mesta
Leopoldov.
3. Odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa.
4. Občan je povinný riadiť sa pokynmi povereného pracovníka v zbernom dvore.
5. Odpad musí byť vytriedený.
§9
Zber a nakladanie so separovane zbieranými zloţkami komunálnych odpadov s
obsahom škodlivín
1. Zber odpadu s obsahom škodlivín sa uskutočňuje počas ohláseného zberu nebezpečného
odpadu (ďalej len NO) minimálne 2x do roka. Mestský úrad zabezpečí informovanosť
občanov v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom.
2. Zber NO sa uskutočňuje v Zbernom dvore Mesta Leopoldov.
3. Zber vytriedených zloţiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (NO) v zbernom
dvore mimo určený termín je z a k á z a n ý.
4. Počas zberu pre jednotlivé zloţky NO s obsahom škodlivín sú zabezpečené vhodné nádoby.
Nádoby zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá vykonáva zber NO. Systém zberu je
donáškovým spôsobom od pôvodcu na zberné miesto.
5. Zberajú sa:
- 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami
- 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.
azbest)vrátane prázdnych tlakových nádob
- 20 01 21 ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 26 oleje a iné tuky ako uvedené v 20 01 25

- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby a ţivice obsahujúce nebezpečné látky
- 20 01 28 farby, tlačiarenské farby a ţivice iné ako uvedené v 20 01 27
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01
23, obsahujúce nebezpečné časti
ČASŤ III.
SYSTÉM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU
§ 10
1. Zhromaţďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel mestský úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom, umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v meste, dohodne spôsob prepravy
a zneškodnenia a intervaly vývozu. Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom,
pričom vyuţije všetky moţnosti informačného systému mesta.
ČASŤ IV.
NEPOVOLENÉ SKLÁDKY ODPADOV
§11
1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, ţe na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákonom o odpadoch, je povinný to
ohlásiť bezodkladne Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Hlohovci a Mestskému úradu
v Leopoldove, v územnom odvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Obvodný úrad
ţivotného prostredia v Hlohovci zistí osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosť v rozpore so zákonom. Ak sa nezistí osoba, začne sa konanie, či vlastník,
správca, nájomca nehnuteľnosti
a ) je pôvodcom odpadu
b ) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti
c ) mal z toho uloţenia majetkový, alebo iný prospech
Ak sa preukáţe niektorá z týchto skutočností prejde povinnosť zabezpečiť zneškodnenie,
alebo zhodnotenie odpadu na náklady vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti.
2. V celom katastrálnom území mesta Leopoldov sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov,
zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladaním
nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.
ČASŤ V.
SYSTÉM ZBERU ODPADU V REKREAČNÝCH OBLASTIACH
§ 12
Odpad z rekreácie a chatových oblastí
1. Kontajnery v rekreačnej oblasti slúţia na zber odpadu skupiny INÉ KOMUNÁLNE
ODPADY:
- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované.

2. V rekreačnej oblasti Štrkovka slúţi na zber komunálneho odpadu veľkokapacitný
kontajner, ktorý podľa potreby (min. 1 x mesačne) vyprázdňuje organizácia poverená
zberom odpadu.
ČASŤ VI.
SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
§13
Drobný stavebný materiál
a) podskupina BETÓN, TEHLY, DLAŢDICE, OBKLADAČKY a KERAMIKA
- 17 01 01 betón O
- 17 01 02 tehly O
- 17 01 03 obkladačky, dlaţdice a keramika O
- 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06 O
b) podskupina ZEMINA, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
- 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
- 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
c) podskupina IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY
OBSAHUJÚCE AZBEST
- 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
d) podskupina STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
- 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
e) podskupina INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
- 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03 O
§14
Zber, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu
1. Stavebný odpad v malých mnoţstvách a objeme (v rozsahu, ktorý neobmedzí systém
zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodí alebo nepreťaţí zberné nádoby...) sú
oprávnení jeho drţitelia zneškodňovať v nádobách na zmesový komunálny odpad, ktoré
sú určené pre daného drţiteľa odpadu .
2. Pokiaľ celkové mnoţstvo alebo veľkosť jednotlivých zloţiek drobného stavebného odpadu
neumoţňuje jeho zhromaţďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môţu
jeho drţitelia vyuţiť na zneškodnenie systém likvidácie objemného odpadu podľa
III.ČASTI tohto VZN (v rámci zberu objemného odpadu).
3. Drobné stavebné odpady sa odoberajú celoročne v zbernom dvore.
4. Drţitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromaţďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na
základe súhlasu mesta s vyuţitím verejného priestranstva, takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu ţivotného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia
a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
5. Pokiaľ nie je moţné zneškodniť drobný stavebný odpad vyššie určeným spôsobom, sú
povinní jeho drţitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6. Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom sa zakazuje, najmä:
- vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu
komunálneho odpadu (napr. pri bytových domoch, v rekreačných oblastiach...)

- ponechať ho bez zneškodnenia na kontajnerovom stanovišti
ČASŤ VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§15
Sankcie
1. Priestupku sa podľa zákona o odpadoch dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch
a s týmto VZN
b) uloţí odpad na iné miesto neţ na miesto určené mestom
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a) tohto VZN
d) nakladá s inými ako s komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými
stavebnými odpadmi v rozpore so zákonom o odpade a s týmto VZN
e) ukladá odpad uvedený v §6 ods. 2 tohto VZN (vytriedené zloţky KO) do
zbernej nádoby na netriedený odpad
f) vyberá odpad zo zberných nádob a spôsobuje nečistotu okolo stanovišťa
g) vykoná nedovolenú prepravu odpadov
ch)nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto
VZN
h) nakladá s opotrebovanými batériami v rozpore so zákonom o odpadoch a
s týmto
VZN
i)nakladá s odpadovými olejmi v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto VZN
2. Za priestupok podľa:
a) odseku 1 písm. a) aţ c) a f) môţe mesto Leopoldov uloţiť pokutu do
165,96 €
b) Mesto Leopoldov môţe právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle § 13 ods.8 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uloţiť
pokutu do výšky 6638 €.
3. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje
ako priestupok proti poriadku v správe, podľa zákona SNR č.372/90 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
§16
Informácie
1. Mestský úrad Leopoldov poskytuje drţiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadenia na nakladanie s odpadmi na území mesta.
2. Mestský úrad Leopoldov zabezpečí:
- podpornú informovanosť o zbere a vývoze KO v zmysle tohto VZN, do kaţdej domácnosti
v meste Leopoldov a kaţdej povinnej osobe (reklamné letáky, miestne noviny, internet,
vývesná tabuľa).

§17
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 46/2004 o odpadoch v znení neskorších
dodatkov.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 9.3.2011
3. Toto VZN bolo schválené MZ dňa 21.2.2011 nariadením číslo N/3/2011/2

JUDr. Milan Gavorník
primátor mesta

Vyvesené: 22.2.2011
Zvesené: 9.3.2011

Príloha č.1
Druhy komunálnych odpadov z podskupiny SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŢKY
KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
20 01 01 papier a lepenka
zbiera sa:
noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky, knihy bez
dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky...
nesmie obsahovať:
pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, tetrapackové obaly,
pauzovací papier, napúšťaný a mastný papier...
20 01 02 sklo
zbiera sa:
biele aj farebné sklo, sklené črepy
nesmie obsahovať:
porcelán, keramiku, ţiarivky
20 01 39 plasty
zbiera sa:
PET fľaše, plastové fľaše od octu, vína, kozmetiky v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity
nesmie obsahovať:
plasty znečistené potravinami
20 01 40 kovy
zbiera sa:
kovové uzávery, konzervy bez obsahu, plechovky od nápojov, kovové predmety, kovové
súčiastky, kovové časti domácich spotrebičov
20 02 01 biologicky rozloţiteľný odpad
zbiera sa:
odpad zo záhrad a parkov – konáre z orezávania stromov a krov
Komunálny odpad zo skupiny INÉ KOMUNÁLNE ODPADY:
20 03 01 zmesový komunálny odpad
zbiera sa:
odpad z plastov, kovu, textílií a odpady, ktoré nepatria medzi separovane zbierané zloţky
komunálneho odpadu
nesmie obsahovať:
zberový papier, sklo, biologicky rozloţiteľný odpad a odpad s obsahom škodlivín

Príloha č. 2
V zmysle vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov je komunálny odpad zaradený do podskupín a na jednotlivé druhy odpadov
v nasledovnom členení:
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŢIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŢKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 1501)
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 08 biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 01 21 ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 41 odpady z vymetania komínov
20 01 99 odpady inak nešpecifikované
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
biologicky rozloţiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozloţiteľné odpady

20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované
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