
VZN číslo 5/1992

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5
O zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie

Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia v našom meste pri nakladaní s odpadmi, vydáva
Mestské zastupiteľstvo, v zmysle ods. 1 § 6 Zákona č. 481/92 Zb. O obecnom zriadení a v zmysle § 6 Zákona
SNR č, 494/91 Zb. O štátnej správe v odpadovom hospodárstve, toto VZN o zneškodňovaní komunálneho
odpadu v meste Rajecké Teplice a Poluvsie.

Čl. 2
ZÁKLADNÉ POJMY (Zák. č. 238/91 Zb.)

1/ Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež vec hnuteľná, ktorej odstránenie (zneškodnenie), je
potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia

2/ Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním. Medzi zvláštny odpad patrí
aj odpad domový

3/ Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou,
výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami karciogénnymi, taratogennými a mutagénnymi
vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie

4/ Komunálny odpad je odpad, ktorý vzniká v obytnej oblasti prevádzkou domácností, čistením a údržbou
technickej vybavenosti, prevádzkou živnosti.
Zahŕňa:    - domový odpad        - zvláštny odpad
        - uličné smeti            - ostatný odpad
        - odpad zo zelene
        - objemný odpad        - zvláštny odpad

5/ Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na ďalšie hospodárske
alebo iné využitie (kovy, papier, textil, sklo, koža, guma apod.)   

6/ Odpadové hospodárstvo sú činnosti, zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a na
nakladanie s odpadmi

7/ Nakladanie s odpadmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažďovanie, preprava,
skladovanie a zneškodňovanie odpadov, včítane starostlivosti o miesto zneškodňovania (zber, výkup, triedenie,
spracovanie a využívanie odpadov)
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8/ Pôvodcom odpadov je právnická alebo fyzická osoba, oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú
odpady. Pre komunálny odpad, vznikajúci na území mesta, sa za pôvodcu považuje mesto Rajecké Teplice a
Poluvsie.

9/ Zneškodňovanie odpadov je najmä ich ukladanie, spaľovanie alebo neutralizácia, pri ktorom poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí nepresiahne mieru stanovenú osobitnými predpismi

10/ Separovaný zber je zabezpečovanie triedenia odpadu jeho pôvodcom na jednotlivé sortimenty, ktoré sú
zdrojom druhotných surovín alebo energie

Čl. 2
DOMOVÝ ODPAD

1/ Domový odpad je odpad z domácností. Má charakter zvláštneho odpadu, pretože obsahuje aj problémové
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látky, odstraňovanie ktorých podlieha zvláštnym predpisom a nariadeniam, do vydania ktorých sa zber
zabezpečuje spoločne s domovým odpadom

2/ Problémové látky sú také látky, ktoré negatívne zaťažujú životné prostredie (vývojky, batérie, farby, plasty,
ropné produkty, lieky atď.)

3/ Separovaný zber zvláštnych odpadov je v riešení a bude zakotvený v materiáli zberu druhotných surovín

4/ Z druhotných surovín, obsiahnutých v domovom odpade sú pre zber vytvorené podmienky len pre sklo,
ktorého zber zabezpečujú podľa vlastného harmonogramu fyzické a právnické osoby, ktoré majú na túto činnosť
povolenie. Zhromažďovanie skla do zberných nádob sú občania povinní sa zúčastňovať.

5/ Do domového odpadu nepatrí:
zemina, zvyšky zo stavebných a remeselných prác, objemné predmety všetkého druhu, škvara, popol (iba do
KUKA nádob), látky tekuté, kyseliny a zápalné látky, záhradný odpad  a ďalšie v zmysle katalógu (FUŽP z 1. 9.
1991), ktorých odvoz musia zabezpečiť občania vlastnými alebo objednanými prostriedkami na skládku odpadu
v zmysle prevádzkového poriadku pre skládku.

6/ Mesto bude v spolupráci s OÚ – odbor životného prostredia, postupne vytvárať podmienky pre zber
nebezpečných odpadov

Čl. 3
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1/ Pôvodcovia odpadov zodpovedajú za nakladanie s odpadmi a sú povinní vznik odpadov čo najviac
obmedzovať

2/ Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, pritom je
povinný vytvárať predpoklady pre využívanie a zneškodňovanie odpadov
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3/ Pôvodcovia odpadov ukladajú alebo zneškodňujú odpady len v priestoroch, objektoch a zariadeniach na to
určených

Čl. 4
POVINNOSTI PÔVODCOV ODPADU

1/ Spracovať program odpadového hospodárstva podľa vyhlášky SKŽP 75/92 Zb. a predložiť ho na OÚ-OŽP na
schválenie

2/ Vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením

3/ Oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady podľa druhov a nakladať s nimi v súlade s osobitnými predpismi

4/ Ohlasovať vznik, množstvo, charakter a spôsob využitia, prípadne zneškodňovanie zvláštneho odpadu
OÚ-OŽP

5/ Využívať vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie pri vlastnej činnosti alebo ponukou
inému

6/ Zabezpečiť zneškodňovanie odpadov ak ich využitie nie je možné

7/ Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov, ich uskladnení a využití alebo
zneškodnení

8/ Umožniť činnosť kontrolným orgánom

Čl. 5
ODVOZ DOMOVÉHO ODPADU

1/ Občania sú povinní zhromažďovať odpady, triedené podľa druhov postupne s tým, ako budú vytvárané
podmienky pre ich separovaný zber
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2/ Domový odpad v Raj. Tepliciach a Poluvsí pravidelne, podľa harmonogramu odvážajú fyzické a právnické
osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie, na základe povinnej objednávky majiteľa nehnuteľnosti, resp.
príslušného správcu bytového fondu

3/ Cyklus vývozu stanovuje MsÚ po dohode s vývozcom domového odpadu alebo s príslušným správcom
bytového fondu

4/ Odvoz objemných domových odpadov (odpady, ktoré sa pre svoj objem nezmesia do zberných nádob),
zabezpečia fyzické a právnické osoby, ktoré zabezpečujú zber domového odpadu z jednotlivých mestských častí
na základe jednorázovej objednávky mesta Raj. Teplice a Poluvsie dvakrát ročne (jar, jeseň)

5/ Termín a spôsob vývozu  sa dohodne na Mestskom úrade v súčinnosti s fyzickými a právnickými osobami,
ktoré zber odpadu vykonávajú
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6/ Odvoz domových zariadení (vane, WC – misy, kuchynské linky, radiátory apod.), ktoré sú vymieňané v rámci
údržby, rekonštrukcie alebo inej stavebnej činnosti, je povinná zabezpečiť vykonávajúca organizácia.

7/ Po odvoze odpadkov je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva odvoz, povinná zabezpečiť očistu
priestoru a umiestnenie zberných nádob na pôvodné miesta

Čl. 6
PRIEMYSELNÝ ODPAD

1/ Priemyselný odpad je odpad, ktorý vzniká prevádzkou živnosti

2/ V zmysle čl. 5 po odseparovaní druhotných surovín, nebezpečného a zvláštneho odpadu, môže pôvodca po
preukázaní nezávadnosti dohodnúť s právnickými a fyzickými osobami, ktoré zber zabezpečujú, jeho
zneškodňovanie na skládke za úplatu prostredníctvom zakúpenia poplatkových blokov

Čl. 7
POVINNOSTI MAJITEĽA NEHNUTEĽNOSTI ALEBO SPRÁVCU OBJEKTU

1/ Majiteľ (správca) je povinný objednať si odvoz domových odpadkov u právnických alebo fyzických osôb,
ktoré túto činnosť vykonávajú alebo u iného možného podnikateľského subjektu z vlastných zberných nádob, s
určením ich počtu a cyklu vývozu podľa množstva očakávaného odpadu

2/ Majiteľ (správca) je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby k miestu nakládky bolo čo
najbližšie, ľahký prístup, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať.
Vyhradené miesto musí spĺňať hygienické a estetické požiadavky.

3/ Dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre zhromažďovanie domového odpadu

4/ Počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt)

5/ Zabezpečiť opravu, resp. výmenu poškodených smetných nádob

6/ Zberná nádoba musí byť umiestnená do 10 m od zberného miesta, nádoba nesmie byť za bránou a inými
prekážkami

7/ Zberné nádoby môžu byť ponechané na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred
vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta. Po vyprázdnení majiteľ (správca) zabezpečí ich
uloženie na pôvodné miesto

8/ V zimnom období majiteľ (správca) odstraňuje závadu spôsobenú zamrznutím obsahu zbernej nádoby

-5-

9/ Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, je majiteľ (správca)
povinný postarať sa o náhradné umiestnenie

10/ Majiteľ (správca) je povinný zabezpečiť dezinfekciu zberných nádob hlavne v letnom období podľa potreby
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11/ Majiteľ (správca) dbá o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob. Ak takáto situácia nastane, je
povinný počet zberných nádob, resp. zvýšiť cyklus vývozu

Čl. 8
POVINNOSŤ INVESTORA

1/ Pri novej výstavbe investori (projektanti) sú povinní počítať s vyhradenými plochami pre zberné nádoby, dbať
na hygienické a estetické požiadavky, prístupové a výstupové komunikácie k vyhradeným plochám

Čl. 9
SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO A PRIEMYSELNÉHO ODPADU

1/ Správcom skládky odpadov je Mestský úrad v Rajci, ktorý je touto činnosťou poverený

2/ Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi prevádzkovým poriadkom pre skládku komunálneho a
priemyselného odpadu

Čl. 10
POPLATKY

1/ Poplatky za odvoz a zneškodňovanie odpadov sú v zmysle hospodárskej zmluvy o vývoze pevného domového
odpadu, podpísanej s vývozcom

2/ Občania z každého popisného čísla domu,  sú povinní uhradiť náklad za vývoz PDO za každý kalendárny rok
vo výške skutočných nákladov na vývoz.

3/ Občan, bývajúci v dome sám, alebo ak v dome bývajú len dôchodcovia uhradia 1/3 z celkovej sumy
skutočných nákladov.

4/ Občanom, ktorým neboli pridelené smetné nádoby, budú tieto poskytnuté, resp. bude im určená spoločná
nádoba.

5/ Ak občan, ktorý doteraz nemal smetnú nádobu a ani inak neplatil za likvidáciu domového odpadu je povinný
zaplatiť za vývoz, ako je uvedené v bode č. 2

6/ Poplatok sa bude platiť pri daniach z nehnuteľností na Mestskom úrade v Raj. Tepliciach

7/ O umiestnení spoločných smetných nádob rozhodne Mestský úrad.
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Čl. 11
POKUTY

1/ Mestský úrad v Raj. Tepliciach dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach

2/ Mestský úrad v Raj. Tepliciach je oprávnený ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri
ktorých dochádza k porušovaniu ustanovenia tohoto nariadenia (§ 47-48 zákona č. 372/90 Zb.) napr.
neoprávnené založenie divokej skládky do výšky Sk 5000,-0

Čl. 12
USTANOVENIA SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ

    RNDr. Peter Dobeš
                                primátor mesta
                                Rajecké Teplice

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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