Mesto Dolný Kubín (ďalej len „mesto“) v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012
ktorým sa upravujú podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností v meste Dolný Kubín
§1
Základné pojmy
Pojmy definované podľa zákona o odpadoch:
1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
4) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
6) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
7) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
8) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce 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 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa;
za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na
ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo
uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických
osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
9) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek.
10) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
11) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
12) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa vyhlášky č. 284/2001
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].“.

13) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
14) Elektroodpad z domácností je elektroodpad pochádzajúci z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

§2
Hierarchia odpadového hospodárstva
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových
vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa uplatňuje táto
hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

§3
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v meste sú:
a) 110 l zberné nádoby,
b) 240 l zberné nádoby,
c) 1100 l zberné nádoby,
d) veľkoobjemné zberné kontajnery,
e) 240 l špeciálne zberné nádoby na biologicky rozložiteľné odpady,
f) špeciálne zberné kontajnery na zber triedeného zberu komunálnych odpadov,
g) igelitové vrecia na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov,
h) malé smetné nádoby.
2) Mesto ustanovuje nasledovné podmienky pre zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad
jednotlivých pôvodcov resp. držiteľov odpadov:
a) na jeden rodinný dom jedna 110 l zberná nádoba alebo jedna 240 l zberná nádoba,
b) na každých aj začatých 18 bytov v bytovom dome jedna 1100 l zberná nádoba,
c) na jeden byt v dome s počtom bytov menej ako 4 jedna 110 l zberná nádoba alebo jedna 240 l
zberná nádoba,
d) stavby občianskeho vybavenia (napr. školy, nemocnice, ubytovne, hotely, jedálne...)
primerane k produkcii odpadov.
3) Mesto ustanovuje nasledovný interval zberu zmesového komunálneho odpadu:
a) 1 x za 1 kalendárne týždeň od rodinných domov a bytových domov s počtom bytov najviac 4,
z ktorých sa odpad vyváža zo 110 l zberných nádob, pre najmenej 3-člennú domácnosť,
b) 1 x za 2 kalendárne týždne od rodinných domov a bytových domov s počtom bytov najviac 4,
z ktorých sa odpad vyváža zo 240 l zberných nádob, pre najmenej 3-člennú domácnosť,
c) 1 x za 2 kalendárne týždne od rodinných domov a bytových domov s počtom bytov najviac 4,
z ktorých sa odpad vyváža zo 110 l zberných nádob, pre najviac 2-člennú domácnosť,
d) 1 x za 1 kalendárny mesiac od rodinných domov a bytových domov s počtom bytov najviac 4,
z ktorých sa odpad vyváža zo 240 l zberných nádob, pre najviac 2-člennú domácnosť,
e) 2 x za 1 kalendárny týždeň od bytových domov s počtom bytov viac ako 4, z ktorých sa odpad
vyváža zo 1100 l zberných nádob,

4)

5)

6)

7)

8)

f) od objektov právnických osôb a objektov občianskej vybavenosti primerane k produkcii
odpadov a k počtu pracovníkov,
Zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne na území mesta vykonávajú subjekty, ktoré majú uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s mestom (ďalej len „Zmluvná organizácia“).
Zamestnanci Zmluvnej organizácie zabezpečujúci zber a prepravu odpadu môžu odmietnuť
vyprázdniť zbernú nádobu, ak táto nebude zamestnancom prístupná v čase vývozu, alebo ak
vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než ten, ktorý je
prípustný.
Pôvodcovia odpadov sú povinní zberné nádoby odpadom neprepĺňať. Ak je súčasťou zbernej
nádoby kryt, sú pôvodcovia odpadu povinní týmto krytom zbernú nádobu, po vložení odpadu do
zbernej nádoby, riadne uzatvoriť.
Pôvodcovia odpadov z garážových a záhradkárskych osád sú povinní ukladať zmesový
komunálny odpad do zberných nádoby v mieste ich trvalého bydliska a s triedenými zložkami
komunálnych odpadov nakladať v súlade s týmto VZN.
Pôvodcovia odpadu si budujú stanovištia pre zberné nádoby prednostne na vlastných pozemkoch
(Vyhláška 532/2002 Z. z.). Pokiaľ toto nie je možné, buduje sa stanovište na iných pozemkoch po
predchádzajúcom súhlase ich vlastníka.

§4
Spôsob triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov
1) Mesto zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
nasledovné zložky:
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) kovy,
e) biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ
kuchyne,
f) šatstvo,
g) textílie,
2) Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov slúžia špeciálne zberné nádoby
umiestnené na verejných priestranstvách v meste, ktoré majú nasledovné osobitné označenie a
určenie:
a) modrý zberný kontajner – papier a lepenka (vrátane viacvrstvových obalov),
b) zelený zberný kontajner – sklo,
c) žltý zberný kontajner – plasty, kovy (napr. PET fľaše, fólie, igelitové vrecká a tašky,
plechovky, konzervy, alobal),
d) okrový zberný kontajner – šatstvo a textílie,
e) hnedý zberný kontajner – biologicky rozložiteľný odpad.
3) Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov z rodinných domov slúžia špeciálne
igelitové vrecia, ktoré majú osobitné označenie a určenie podľa ods. 2. Zber zložiek triedeného
zberu komunálnych odpadov od rodinných domov je organizovaný pravidelným odnáškovým
spôsobom 1 x za 1 kalendárny mesiac.
4) O konkrétnych termínoch zberu zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov bude mesto
informovať prostredníctvom internetovej stránky mesta a informačným letákom.

§5
Množstvový zber
1) Na celom území mesta ani na jeho časti nie je zavedený množstvový zber. Množstvový zber na
území mesta nie je zavedený pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov a nie je zavedený ani
pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov.
2) Na základe žiadosti je možné zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo
podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred
stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
3) Pri zavedení množstvového zberu sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento odpad zbierať
a triediť podľa jednotlivých zložiek odpadov.

§6
Spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
1) Zber a prepravu drobných stavebných odpadov na území mesta zabezpečuje mesto
prostredníctvom zberných nádob najmenej 2 x za 1 kalendárny rok. O konkrétnych termínoch
zberu drobných stavebných odpadov a ostatných podrobnostiach bude mesto informovať
prostredníctvom internetovej stránky mesta a informačným letákom.
2) Pôvodca odpadu ktorým je domácnosť môže drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác,
stavebných úprav a drobných stavieb najviac do objemu 1 m3 odovzdať bezplatne v zbernom
dvore alebo na Prekládkovej stanici - TKO Široká, a to len 1 x za kalendárny rok po predložení
občianskeho preukazu z ktorého bude zrejmá príslušnosť ku konkrétnej domácnosti. O
bezplatnom odovzdaní drobného stavebného odpadu Zmluvná organizácia vykonávajúca zber
a prepravu odpadu vykoná záznam.

§7
Spôsob nakladania s objemnými odpadmi
1) Objemným odpadom sa v zmysle výkladu zákona o odpadoch rozumie odpad, ktorý sa pre svoje
rozmery nevojde do bežných zberných nádob používaných v meste.
2) Zber a preprava objemných odpadov od fyzických osôb sa zabezpečuje mesto najmenej 2 x za 1
kalendárny rok prostredníctvom veľkoobjemných zberných kontajnerov.
3) O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov bude mesto informovať prostredníctvom
internetovej stránky mesta a informačným letákom.

§8
Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi
1) Zber a prepravu nebezpečných odpadov na území mesta zabezpečuje mesto prostredníctvom
špeciálnych zberných kontajnerov najmenej 2 x za 1 kalendárny rok. O konkrétnych termínoch
zberu nebezpečných odpadov bude mesto informovať prostredníctvom internetovej stránky mesta
a informačným letákom.
2) Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
3) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad náležite zabalený vo vhodnom obale
a riadne označený.

§9
Zber elektroodpadov z domácoností
1) Systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností na území mesta zabezpečujú výrobcovia
elektrozariadení alebo kolektívne organizácie na základe uzavretej zmluvy s mestom a na vlastné
náklady.
2) Fyzické a právnické osoby na území mesta môžu elektroodpad z domácností v celku bez
chýbajúcich komponentov bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

§ 10
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi
1) Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem tých, ktorých pôvodcom je
prevádzkovateľ kuchyne sa zavádza na území mesta s účinnosťou od 01.07.2013.
2) Pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov z bytových domov majú právo tento odpad uložiť
do 240 l zberných nádob hnedej farby, umiestnených na verejných priestranstvách v meste. Mesto
zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľných odpadov z nádob podľa potreby v intervale kratšom
ako 14 dní.
3) Ostatní pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov (napr. odpad zo záhrad, parkov, sadov)
majú právo tento odpad zneškodňovať:
a) vo vlastných kompostovacích zariadeniach,
b) cudzích kompostovacích zariadeniach po dohode s jej vlastníkom alebo prevádzkovateľom,
c) odovzdaním na zberný dvor za podmienok stanovených prevádzkovateľa zberného dvora.

§ 11
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľov kuchyne
1) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať:
a) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého je
pôvodcom, sám v zariadeniach na to určených,
b) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu prostredníctvom
Zmluvnej organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, pričom je povinný prispôsobiť
sa podmienkam systému zberu v meste.
3) Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

§ 12
Zberný dvor
1) Zberný dvor je zriadený v mestskej časti Mokraď v areáli obchodnej spoločnosti Technických
služieb, s. r. o., so sídlom Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín.
2) V zbernom dvore sa odoberajú nasledovné zložky odpadov:
a) papier a lepenka
b) sklo
c) plasty
d) kovy

e) biologicky rozložiteľné komunálne odpady
f) jedlé oleje a tuky
g) batérie a akumulátory
h) elektrické a elektronické zariadenia
i) drobný stavebný odpad
j) objemný odpad
k) rozpúšťadlá
l) kyseliny
m) zásady
n) fotochemické látky
o) pesticídy
p) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
q) farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
r) cytotoxické a cytostatické liečivá a iné liečivá
s) opotrebované pneumatiky
3) Prevádzka zberného dvora sa riadi príslušným prevádzkovým poriadkom tohto zariadenia, kde sú
presne špecifikované podmienky na prijatie odpadu.

§ 13
Priestupky
1) Priestupky vymedzuje zákon o odpadoch.
2) Priestupku sa dopustí aj ten, kto svojou činnosťou znečistí verejné priestranstvo alebo okolie
zberných nádob. Za priestupok je možné uložiť pokutu do 33,- EUR.
3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto.

§ 14
Záverečné ustanovenia
1) Komunálny odpad ktorý mesto nedokáže zhodnotiť podľa hierarchie odpadového hospodárstva
podľa § 2 tohto VZN zhromažďuje na Prekládkovej stanici - TKO Široká, kde po jeho preložení
do veľkokapacitných kontajnerov je odvážaný na zneškodnenie do zariadenia na to určeného.
Prekládková stanica – TKO Široká je prevádzkovaná v zmysle prevádzkového poriadku
prevádzkovateľa.
2) Podmienky stanovené prevádzkovateľom zberného dvora a prekládkovej stanice budú
obyvateľom doručené spolu s informačným letákom a zároveň budú zverejnené prostredníctvom
internetovej stránky mesta.
3) Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 26.11.2012 na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín
a zverejnený na internetovej stránke Mesta Dolný Kubín.
4) Toto VZN:
a) bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 123/2012 zo dňa
13.12.2012,
b) bolo vyhlásené dňa 14.12.2012 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín,
c) nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.

V Dolnom Kubíne, dňa 13.12.2012

Mgr. Roman M a t e j o v
primátor mesta

