MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 149/2014 o nakladaní s komunálnym
odpadom na území mesta Prievidza
Mesto Prievidza podľa §6 ods.2 a §11 ods.4 písm. g.)zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 149/2014 o nakladaní s komunálnym
odpadom na území mesta Prievidza
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi sa na základe ustanovenia § 6 odst.1 a § 11 ods.4 písm. g) a § 27
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len VZN) v súlade s§ 39 ods.6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch).
Oddiel I.
Úvodné ustanovenia
§1
Pôsobnosť nariadenia
1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadom z domácností, najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu,
spôsob nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane
starostlivosti o miesto určené na ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území
mesta Prievidza (ďalej len mesto).
2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta:
a) pri činnosti fyzických osôb;
b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie;
c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev;
d) z činností pri údržbe verejnej zelene, parkov a pohrebísk.
3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území mesta Prievidza.
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Oddiel II.
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
§2
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území mesta, zodpovedá mesto.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste.
3. Spôsob nakladania s odpadom na území mesta Prievidza je súčasťou programu odpadového
hospodárstva mesta, ktorý schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v stanovených termínoch.
Mesto zabezpečuje 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.
§3
Komunálny odpad a povinnosti fyzických osôb
1. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu
a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby
príslušné oddelenie MsÚ.
3. Na území mesta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa
Harmonogramu zberu, ktorý je uvedený v prílohe č.1 VZN. Zber tohto odpadu sa
uskutočňuje v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou
a v intervale 2-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou. Vo výnimočných
prípadoch môže mesto nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec určeného intervalu.
4. Na území mesta sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy zberných
nádob:
a) 140 litrové plastové nádoby pre rodinné domy,
b) 1100 litrové plastové kontajnery pre bytové domy na sídliskách.
5. Zberné nádoby na komunálny odpad z domácností obyvateľom mesta zabezpečuje mesto
prostredníctvom oprávnenej organizácie na nakladanie s komunálnym odpadom na území
mesta na náklady oprávnenej organizácie. K poskytnutiu zbernej nádoby na komunálny
odpad z domácností je potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením o vzniku užívacieho
vzťahu medzi mestom a obyvateľom, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá.
O umiestnení týchto zberných nádob rozhoduje mesto. Systém poskytnutia zberných nádob
na komunálny odpad je takýto:
a) k rodinnému domu s počtom do 5 osôb je pridelená jedna 140 litrová nádoba;
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b) pre viac ako 5-členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené dve zberné
nádoby a to na základe písomnej žiadosti;
c) pre viac rodinných domov nachádzajúcich sa na spoločnom pozemku sú nádoby
prideľované spoločne podľa počtu trvalo prihlásených osôb;
d) pre bytové domy na sídliskách je pre 100 osôb poskytovaný jeden 1100 litrový
kontajner.
Do zberných nádob na komunálny odpad z domácností je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady z domácností, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané
ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, konáre,
popol a pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného
systému triedeného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové obaly, kompozitné obaly,
nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad), ako aj všetky ostatné (nie komunálne)
odpady.
Fyzická osoba je povinná sa starať o poskytnutú zbernú nádobu a udržiavať ju v dobrom
stave. Fyzická osoba, ktorej bola zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za jej prípadnú
stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je povinná o tom bezodkladne informovať príslušný
referát mesta a MsP. V takom prípade sa mu poskytne náhradná zberná nádoba, za ktorú je
však povinný uhradiť oprávnenej organizácií náklady na jej obstaranie (nadobúdaciu cenu).
Z dôvodu nefunkčnosti zbernej nádoby môže fyzická osoba žijúca v rodinnom dome požiadať
mesto o jej výmenu za novú nádobu najskôr po 5 rokoch. V takomto prípade sa mu nádoba
poskytne bezplatne.
V čase odvozu odpadu sú fyzické osoby povinné umožniť voľný prístup k zberným nádobám,
v opačnom prípade sa vývoz odpadu neuskutoční.
§4
Komunálny odpad a povinnosti fyzických osôb – podnikateľov
a právnických osôb

1. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu
a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto VZN.
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby
príslušné oddelenie MsÚ. Počet pridelených zberných nádob na území mesta Prievidza sa
určuje takto:
a) fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby: 2 l komunálneho odpadu / deň /
zamestnanec,
b) Ak sa na jednej adrese, resp. v spoločnom areáli nachádzajú viaceré právnické osoby,
fyzické osoby, fyzické podnikajúce osoby, prideľuje sa jedna spoločná nádoba a to
podľa počtu osôb, ktoré nádobu využívajú.
3. Komunálny odpad sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby na území mesta
Prievidza povinní zhromažďovať len v nádobách na to určených a k tomuto účelu
vyhradených:
a) každý je povinný sa o zverenú zbernú nádobu zodpovedne starať, zabezpečiť ju proti
odcudzeniu, v prípade odcudzenia nádoby je vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti
povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne nahlásiť na MsÚ a MsP;
b) bezplatnú výmenu nádoby zabezpečuje mesto prostredníctvom oprávnenej
organizácie po dobe jej životnosti, ak dôjde ku krádeži nádoby alebo poškodeniu zo
strany pôvodcu odpadu pred ukončením doby jej životnosti, v takom prípade sa
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pôvodcovi odpadu poskytne náhradná zberná nádoba, za ktorú je však povinný
uhradiť oprávnenej organizácií náklady na jej kúpu (nadobúdaciu cenu);
c) v čase odvozu odpadu sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné
umožniť voľný prístup k zberným nádobám.
Držiteľ komunálneho odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Do zberných nádob na komunálne odpady, ktorých pôvodcom sú právnické osoby
a podnikatelia, je možné ukladať iba zmesový komunálny odpad. Do týchto nádob je
zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a
pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné triediť a zložky, ktoré sú zbierané
osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové
obaly, kompozitné obaly, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo) ako aj všetky ostatné (nie
komunálne) odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriaci predmet
podnikania.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odpady vznikajúce pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriaci predmet podnikania (nie komunálne odpady,
vrátane obalov) zhodnocovať alebo zneškodňovať na vlastné náklady na základe zmluvného
vzťahu s oprávnenou organizáciou. Takto vzniknuté odpady nie sú komunálnym odpadom
a za ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby podnikajúce na území mesta môžu mesto
písomne požiadať o zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu. Zber tohto odpadu
sa uskutočňuje v zmysle Harmonogramu zberu komunálneho odpadu. Pri množstvovom
zbere komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a podnikatelia, si
pôvodcovia môžu vybrať z týchto typov zberných nádob:
a) 140 litrová nádoba,
b) 240 litrová nádoba,
c) 1100 litrová nádoba.
Všetky dohodnuté podmienky množstvového zberu komunálneho odpadu sú následne
upravené v zmluvnom vzťahu medzi podnikajúcim subjektom a mestom.
ODDIEL III.
SYSTÉM ZBERU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
§5
Triedený zber komunálneho odpadu

1. V meste je zavedený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu (vrátane odpadov
z obalov) s uvedeným katalógovým číslom odpadu (uvedené v Prílohe č.8 tohto VZN):
a) papier a lepenka (kartóny) 20 01 01, obaly z papiera a lepenky 15 01 01,
b) sklo 20 01 02, obaly zo skla 15 01 07,
c) plasty 20 01 39, obaly z plastov 15 01 02,
d) kovy 20 01 40, obaly z kovu 15 01 04,
e) kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) 15 01 05,
f) biologicky rozložiteľný odpad (zelený) 20 02 01,
g) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 20 01 08,
h) nebezpečné látky (prílohy č.5 a č.6 VZN),
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i) šatstvo 20 01 10 a textílie 20 01 11.
2. Vyprázdňovanie zberných nádob na triedené zložky komunálneho odpadu v častiach
s hromadnou bytovou výstavbou, ako aj zber triedených zložiek v častiach s individuálnou
bytovou výstavbou je určené Harmonogramom zberu uvedenom v prílohe č. 2 tohto VZN.
Zber jednotlivých vytriedených zložiek zabezpečuje mesto na svoje náklady prostredníctvom
oprávnenej organizácie za zmluvne dohodnutých podmienok.
3. Na triedený zber plastov, papiera, skla, kovov, kovových obalov, kompozitných obalov
oddelených z komunálneho odpadu, šatstva, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta, sa
používajú tieto zberné nádoby:
a) na triedený zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou: 1100 litrové kontajnery,
ktoré sú farebne rozlíšené : modrý kontajner PAPIER, zelený kontajner SKLO, žltý
kontajner PLASTY, šedý kontajner KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ KARTÓNY.
Na zber šatstva sú poskytnuté špeciálne kontajnery s označením.
b) na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 litrové
zberné vrecia pre jednu domácnosť a sú vo farebnom rozlíšení: modré polyetylénové
vrece PAPIER (môže byť aj zviazaný v balíkoch), žlté polyetylénové vrece
PLASTY, čierne alebo šedé polyetylénové vrece KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ
KARTÓNY, SKLO voľne uložené, resp. v jutových vreciach. Vrecia sú po
vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. V prípade poškodenia polyetylénového vreca je
toto vrece nahradené novým a to oprávnenou organizáciou. Distribúciu zberných
vriec spolu s Harmonogramom zberu na nasledujúci kalendárny rok zabezpečuje
mesto na svoje náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie.
4. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zber oddelene vytriedených zložiek
z komunálneho odpadu zabezpečujú vlastnými prostriedkami odovzdaním u oprávnenej
organizácie na zber odpadov. Prevádzkovateľ zariadenia vystaví pre právnickú osobu
alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu o množstvovom
zbere komunálneho odpadu, potvrdenie o odovzdaní vytriedených zložiek komunálneho
odpadu s druhom odovzdanej komodity a množstvom komunálneho odpadu.
5. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zber a likvidáciu vytriedených zložiek
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania
(napr. obalové materiály) zabezpečujú na vlastné náklady na základe zmluvného vzťahu
s oprávnenou organizáciou tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich
okolia.
6. Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu majú možnosť počas celého roka uložiť vytriedené
zložky komunálneho odpadu uvedené v odseku 1 aj v zbernom dvore na Garážovej ulici č. 1
počas prevádzkovej doby.
7. Na vytriedené zložky komunálneho odpadu vznikajúce na pohrebisku sa používajú nádoby
na to určené a umiestnené v areáli pohrebiska.
8. Ak ide o odpady z obalov, mesto je oprávnené uzavrieť zmluvu o spolupráci aj s osobou,
ktorá si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa osobitného zákona
(povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch).
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§6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) je odpad, ktorý je možné zaradiť do skupiny 20
Komunálne odpady Katalógu odpadov (uvedené v Prílohe č. 8 VZN):
1. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený
biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01)
Zber zeleného biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti je zabezpečovaný mestom:
a) Dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach
určených mestom. Zber uskutoční oprávnená organizácia, ktorá má s mestom
uzatvorený zmluvný vzťah. Termín zberu zeleného biologicky rozložiteľného odpadu
pre dané spádové oblasti sa oznamuje občanom zvyčajným spôsobom. Spádové
oblasti stanovíšť sú uvedené v prílohe č.3. Zelené biologicky rozložiteľné odpady sú
následne spracované v kompostárni prevádzkovanej oprávnenou organizáciou.
b) Celoročným odberom zeleného biologicky rozložiteľného odpadu v prevádzke
zberného dvora počas prevádzkovej doby.
c) Bioodpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene sa zakazuje
zneškodňovať spaľovaním.
d) Zber a zhodnocovanie zeleného biologicky rozložiteľných odpadov z údržby
a starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom oprávnenej
organizácie pristavením vozidla a naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej
potreby počas celého roka. Oprávnená organizácia je povinná zabezpečiť druhotné
využitie týchto bioodpadov.
e) Odpady z pohrebísk sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov. Do týchto
kontajnerov môžu obyvatelia a správca pohrebiska zhromažďovať odpady z údržby
pohrebiska. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné
druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska
zabezpečuje nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na pohrebisku prostredníctvom
oprávnenej organizácie.
2. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08)
Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
má:
a) prevádzkovateľ kuchyne,
− prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného
stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a
podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je
možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré
majú reštauráciu, bufety, školské jedálne.
− prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom a je zodpovedný za nakladanie s ním;
− náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku);
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− odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov a jeho
triedených zložiek v meste;
− nádoby musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby
dezinfikovateľné, resp. sa použijú výmenné nádoby;
− nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením EP a rady(ES) č. 1069/2009,
ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych
produktoch a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín;
− prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu nádob nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť;
− zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne;
− frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi, zohľadňujúca aj
teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu
vyššia;
− ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú
zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto
odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky
v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie
na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou;
− prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,;
− pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva;
− prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa
vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach, atď.
b) mesto,
− zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu v zariadeniach spoločného stravovania (napr.
školské jedálne), v ktorých je prevádzkovateľ (okrem tých, ktorých pôvodcom
je prevádzkovateľ kuchyne podľa písm. a);
− v prípade zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
(kuchynského) si mesto uplatňuje výnimku v zmysle § 39 ods. 18) písm. b) nakoľko
je zavedenie takéhoto zberu pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na
nakladanie s komunálnym odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho
poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
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3. jedlé tuky a oleje (20 01 25)
− bezplatné odovzdanie jedlých tukov a olejov je zabezpečované prostredníctvom
oprávnenej organizácie v prevádzke zberného dvora na Garážovej ul. č. 1 počas
celého roka v prevádzkovom čase.
§7
Nakladanie s komunálnym odpadom z verejných priestranstiev a verejných komunikácií
1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií
zabezpečuje mesto na svoje náklady pravidelne počas celého roka prostredníctvom
oprávnenej organizácie, vrátane zberu posypového materiálu po zimnej údržbe. Mesto
rozhodne o druhotnom využití zozbieraného posypového materiálu, resp. o jeho zneškodnení
v súlade so zákonom.
2. Na verejných priestranstvách mesto zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte verejné
odpadkové koše (rekreačné koše), rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach mesta podľa
skutočných potrieb v zónach mesta s najväčším pohybom obyvateľov a zabezpečí ich
pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady.
3. Do verejných odpadkových košov je zakázané ukladať odpady vyprodukované
v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vytriedené
zložky odpadu a ďalšie odpady, na ktoré nie sú tieto koše určené .
4. Zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov z verejných odpadových košov (rekreačných
košov) zabezpečuje oprávnená organizácia na základe zmluvného vzťahu.
§8
Nakladanie s objemnými odpadmi
1. Mesto zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov od obyvateľov mesta (z určených stanovíšť) na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia a to za predpokladu, že objemný odpad vznikol na území mesta.
2. Mesto oznámi miestne obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, web mesta, miestna tlač,
vývesné tabule a pod.) termín zberu objemného odpadu. Zber objemných odpadov sa
uskutočňuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na
stanovištiach určených mestom.
3. Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových
kontajnerov. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme
(napr. v rozobratom stave na dosky).
4. Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
a) stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie,
b) objemné odpady v nezmenšenom objeme,
c) okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
d) objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,
e) nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky
a pod.,
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f) biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických
osôb,
g) zakazuje sa tiež ukladanie objemných odpadov vedľa veľkoobjemových kontajnerov.
5. Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka uložiť objemný odpad vzniknutý na
území mesta aj v prevádzke zberného dvora na Garážovej ulici č.1 v prevádzkovom čase a to
po predložení dokladu totožnosti.
§9
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Mesto zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu
drobných stavebných odpadov od obyvateľov mesta na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia a to za predpokladu, že drobný stavebný odpad vznikol na území mesta.
2. Mesto oznámi miestne obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, web mesta, miestna tlač,
vývesné tabule a pod.) termín zberu drobných stavebných odpadov. Zber drobných
stavebných odpadov sa uskutoční prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sa
rozmiestňujú na stanovištiach určených mestom.
3. Obyvatelia mesta sú povinní ukladať drobné stavebné odpady výhradne do veľkoobjemových
kontajnerov.
4. Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
a) stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie,
b) okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
c) drobné stavebné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,
d) nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky
a pod.,
e) biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických
osôb,
f) zakazuje sa tiež ukladanie drobných stavebných odpadov vedľa veľkoobjemových
kontajnerov.
5. Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať drobný stavebný odpad aj
v prevádzke zberného dvora na Garážovej ul. č.1 v prevádzkovom čase a to po predložení
dokladu totožnosti fyzickej osoby odovzdávajúcej odpad. Fyzická osoba – podnikateľ
a právnická osoba predloží v tomto prípade výpis zo živnostenského resp. obchodného
registra. Pri viacčlenných rodinách je potrebné preukázanie hodnoverným dokladom
o členoch rodiny (napr. potvrdenie z MsÚ o trvalom pobyte). Za uloženie takéhoto odpadu
v množstve do 1m3 /rok obyvateľ mesta nezaplatí žiadnu finančnú úhradu, musí však
preukázať, že je obyvateľom mesta alebo doložiť doklad vlastníctva rekonštruovanej
nehnuteľnosti, hodnovernosť vzniknutého drobného stavebného odpadu dokladom
o rekonštrukcii napr. ohlásením drobnej stavby, súhlasom spoločenstva vlastníkov bytov
alebo bytového spoločenstva na prestavbu bytu, súhlasné stanovisko statika, zmluvný vzťah
na rekonštrukciu a pod. V prípade vyššej tvorby drobného stavebného odpadu ako je
uvedené, zaplatí obyvateľ mesta za zneškodnenie drobných stavebných odpadov poplatok vo
výške stanovenej prevádzkovateľom skládky.
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6. Zhodnotenie alebo zneškodnenie stavebných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzických osôb - podnikateľov a právnických
osôb (ktoré nie sú komunálnym odpadom a vznikajú na území mesta) sú tieto osoby povinné
zabezpečiť na vlastné náklady u oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu
verejných priestranstiev a ich okolia (betóny, okná, strešná krytina a pod).
7. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác
a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.
§ 10
Zhodnocovanie komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád a rekreačných oblastí
1. Za zhodnocovanie komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná
záhradkárska organizácia:
a) odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári, chatári a vinohradníci
povinní kompostovať,
b) zber a odvoz komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa vykonáva 2 x ročne na
jar a na jeseň, počas 1 týždňa, prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov,
c) termín umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sa zverejňuje v meste obvyklým
spôsobom.
2. Pôvodcovia komunálneho odpadu z rekreačných chát, chalúp mimo zastavanej časti obce,
v ťažko dostupných terénoch ukladajú komunálny odpad do polyetylénových vriec.
Polyetylénové vrecia vydáva na požiadanie oprávnená organizácia.
Oddiel IV.
STANOVIŠTIA NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD
§ 11
Umiestnenie zberných nádob
1. O rozmiestnení zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na vytriedené zložky
komunálneho odpadu (uvedené v Prílohách č.1 a 2) rozhoduje mesto spolu s oprávnenou
organizáciou.
2. Pre účely ukladania komunálnych odpadov, ktorých pôvodcami sú fyzické osoby v častiach
s hromadnou bytovou výstavbou, sú na území mesta zriadené spádové oblasti so
stanovišťami 1100 litrových nádob. Spádové oblasti s určením stanovišťa nádob na
komunálne odpady tvoria prílohu č.4 tohto VZN.
3. Pre účely ukladania komunálnych odpadov fyzických osôb v častiach s individuálnou
bytovou výstavbou sú nádoby prideľované priamo k nehnuteľnosti.
4. Pre účely ukladania komunálnych odpadov fyzických osôb – podnikateľov a právnických
osôb sú nádoby prideľované podľa charakteru prevádzky (buď samostatne, spolu s inou
prevádzkou, resp. spolu s rodinným domom a pod.)
5. Spôsob prideľovania nádob je stanovený v § 3 a § 4 tohto VZN.
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§ 12
Ďalšie podmienky nakladania s odpadmi na území mesta
1. Systém nakladania s odpadmi v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
systém na celom území mesta vrátane mestských častí, resp. na všetkých katastrálnych
územiach, ktoré tvoria mesto Prievidza.
2. Mesto sa pri nakladaní s odpadmi riadi aj platným Programom odpadového hospodárstva
(POH) mesta.
3. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, sú povinné podať priznanie k miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo uzatvoriť zmluvu s mestom
na mobilný zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v rozsahu podľa ich skutočnej potreby
tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.
4. Pôvodca odpadov, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, je v zmysle platnej
legislatívy povinný zabezpečiť zhodnotenia a zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania a to na vlastné náklady,
uzatvoriť s oprávnenou organizáciou zmluvu na odber takéhoto odpadu a dať u nej
objednávku na pristavenie zberných nádob. Takto vzniknutý odpad nie je komunálnym
odpadom. Na uvedené sa vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy
(vedenie evidenčných listov, podávaní hlásení o vzniku odpadu, sprievodné listy
nebezpečných odpadov a pod.).
5. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú tiež povinné riadiť sa platným VZN
o miestnych daniach a poplatkoch.
Oddiel V.
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV S OBSAHOM
ŠKODLIVÝCH LÁTOK
§ 13
Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok
1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok, ktoré vznikli na území
mesta a ktorých pôvodcom sú obyvatelia mesta, zabezpečuje mesto na základe zmluvného
vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie.
2. Vytriedené komunálne odpady s obsahom škodlivých látok môžu obyvatelia mesta odovzdať:
a) celoročne, dovezením na vlastné náklady do prevádzky zberného dvora na Garážovej
ulici č.1 v Prievidzi v čase prevádzky zberného dvora. Pri odovzdaní nebezpečných
odpadov je potrebné predložiť doklad totožnosti. Komunálne odpady s obsahom
škodlivých látok, ktoré je možné v prevádzke zberného dvora odovzdať sú uvedené
v prílohe č. 5;
b) odovzdaním komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v čase mobilného
zberu. Mobilný zber odpadov sa zabezpečuje na stanovištiach a v danom čase na
základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Termíny zberu sú obyvateľom
oznámené obvyklým spôsobom (médiá, rozhlas, web mesta, informačné letáky,
vývesné tabule a pod.). Zoznam komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok,
ktoré je možné odovzdať pri mobilnom zbere, je uvedený v prílohe č. 6 VZN.
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3. Komunálne odpady s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať
spolu s ostatným komunálnym odpadom.
4. Právnické osoby a fyzické osoby–podnikatelia zber a zneškodňovanie nebezpečných
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania
zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy
s príslušnou oprávnenou organizáciou.
§ 14
Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti
1. Historický elektroodpad je odpad z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 13.
augustom 2005.
2. Zber elektroodpadu z domácností je zabezpečovaný:
a) mestom prostredníctvom celoročného zberu v prevádzke zberného dvora na
Garážovej ulici č.1 v Prievidzi. Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich
častí.
b) prostredníctvom distribútorov elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení je
povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj
elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže spätný odber odmietnuť, ak
odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z
ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko
pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej nakladá
podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
3. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených
v prílohe č. 7 VZN.
Oddiel VI.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi mimo Harmonogramu zberu
§ 15
Zberný dvor
1. Za účelom hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako aj
Programu odpadového hospodárstva mesta je na území mesta zriadený zberný dvor pre
dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu ich následného spracovania, resp.
zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou. Prevádzkovateľom tohto zberného dvora
na Garážovej ul. č.1 je zmluvný partner mesta oprávnený na prevádzkovanie zariadenia.
2. V zbernom dvore je možné za účelom ďalšieho spracovania alebo následného zneškodnenia
oprávnenou organizáciou dočasne uložiť do špeciálnych nádob na to určených alebo na
určenú plochu v zbernom dvore takýto odpad:
a) papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly,
b) pneumatiky,
c) objemný odpad,
d) drobné stavebné odpady,
e) niektoré nebezpečné odpady,
f) biologicky rozložiteľný (zelený) odpad.
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Odpady s priradeným katalógovým číslom a kategóriou odpadu, ktoré je možné odovzdať
v prevádzke zberného dvora, sú uvedené v prílohe č. 5 VZN.
3. Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedný za naloženie s odovzdaným odpadom
v súlade s platnou právnou úpravou.
4. Obyvatelia mesta Prievidza majú možnosť počas celého roka odovzdať odpad (uvedený
v prílohe č. 5) vzniknutý na území mesta v prevádzke zberného dvora na Garážovej ul. č. 1
v prevádzkovom čase a to po predložení dokladu totožnosti bezodplatne.
5. Oprávnená organizácia prevádzkujúca zberný dvor je oprávnená odobrať odpad aj od iných
fyzických a právnických osôb ako sú obyvatelia mesta Prievidza za úhradu.
Oddiel VII.
POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV
§ 16
Povinnosti a zákazové ustanovenia pôvodcov komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
1. Všetci pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta
sú povinní:
a) stať sa účastníkmi zavedeného systému nakladania s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom,
b) ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob
a zberných vriec,
c) zapojiť sa do triedeného zberu jednotlivých zložiek odpadov; vytriedené zložky
odpadov ukladať do príslušných nádob a vriec podľa zaužívaných pravidiel,
d) s poskytnutou zbernou nádobou alebo zberným vrecom zaobchádzať šetrne tak, aby
bola zabezpečená maximálna životnosť zberných nádob a maximálna obrátkovosť
zberných vriec,
e) každý pôvodca je povinný sa o zverenú nádobu starať, zabezpečiť ju pred
odcudzením. V prípade odcudzenia je obyvateľ povinný bezodkladne nahlásiť
odcudzenie nádoby mestskej polícií a príslušnému oddeleniu mestského úradu.
f) odpratať v zimnom období sneh z okolia poskytnutej zbernej nádoby, prípadne
odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli brániť zberovému vozidlu pri vyprázdňovaní
zbernej nádoby,
g) udržiavať čistotu okolo zberných nádob. Znečistenie spôsobené vlastnou
nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia.
h) veko na zbernej nádobe sa musí uzatvárať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia
úletom ľahkých materiálov,
i) zberné nádoby alebo zberné vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdnenie alebo
odber pred bránu rodinného domu, alebo na určené miesto tak, aby boli ľahko
prístupné zberovému vozidlu. Ak bola zberná nádoba kvôli vyprázdneniu užívateľom
premiestnená, je užívateľ povinný zbernú nádobu hneď po vyprázdnení, najneskôr
v ten istý deň, uložiť späť na vyhradené miesto,
j) nepremiestňovať svojvoľne zberné nádoby z verejných zberných stanovíšť na iné
stanovištia.
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2. Všetkým pôvodcom komunálneho odpadu sa zakazuje:
a) manipulovať s nádobami na komunálne odpady a vytriedené zložky komunálneho
odpadu (premiestňovať, poškodzovať ich alebo ich využívať na iné účely, než je
stanovené v tomto nariadení);
b) uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom a týmto nariadením;
c) ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec;
d) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto
nariadením;
e) spaľovať odpady na území mesta, a to aj odpady uložené v zberných nádobách;
f) vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec;
g) zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom;
h) používať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie komunálnych odpadov
(veľkoobjemové kontajnery a iné), umiestnené na verejnom priestranstve, na
ukladanie odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania;
i) vyberať odpady a ich jednotlivé zložky z telesa riadenej skládky odpadov;
j) ukladať nebezpečné odpady, aj zabalené v nebezpečných odpadoch - obaloch, na
verejné priestranstvo mimo stanoveného termínu mobilného zberu;
k) vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného
toku;
l) vypúšťať zvyšky nebezpečných odpadov do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie;
m) uložiť opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob na
ukladanie komunálneho odpadu;
n) ukladať do zberných nádob iné druhy odpadu, než pre ktoré boli určené; najmä
1/ zeminu,
2/ objemné odpady, drobné stavebné odpady,
3/ odpady toxické, rádioaktívne, výbušné, horľavé, žieravé, infekčné,
4/ zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený triedený zber,
o) zhutňovať obsah zberných nádob alebo ich zapaľovať;
p) poškodzovať zberné nádoby a vylepovať na ne plagáty alebo kresliť.
§ 17
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ako pôvodcovia odpadu sú
povinné nahlásiť vznik novej prevádzky na území mesta mestskému úradu a požiadať
o nádobu na komunálny odpad.
2. V prípade záujmu o množstvový zber sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby
povinné uzatvoriť zmluvu na vývoz a zneškodňovanie odpadov s mestom
na množstvový zber komunálnych odpadov.
3. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ako pôvodcovia odpadu sú
povinné zapojiť sa do triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ktorých
triedený zber je na území mesta realizovaný.
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§ 18
Povinnosti oprávnenej organizácie
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta môže
len ten, kto má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s mestom.
2. Oprávnená organizácia je povinná vykonávať všetky činnosti súvisiace s nakladaním
s odpadmi na území mesta s odbornou znalosťou v súlade s platnými právnymi predpismi
v oblasti nakladania s odpadmi.
3. Zabezpečovať riadny zber, odvoz, triedenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa
spracovaného harmonogramu, v pravidelných intervaloch, minimálne 1 krát za 7 dní
v lokalitách mesta s individuálnou bytovou výstavbou a minimálne 2 krát za 7 dní
v sídliskovej zástavbe s bytovými domami. Pri množstvovom zbere je oprávnená organizácia
povinná zabezpečiť zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu v zmysle
uzatvorených zmlúv medzi mestom a subjektom.
4. Zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu a triedenia
komunálnych odpadov v meste.
5. Udržiavať zberné nádoby v primeranom technickom stave, vymeniť tie, ktoré sú poškodené
nad prípustnú mieru. Za primeraný technický stav sa považuje stav, kedy je nádoba celistvá,
má funkčný uzatvárací mechanizmus, prípadne funkčné kolieska, pokiaľ je nimi vybavená.
Výmenu alebo opravu poškodených alebo nefunkčných nádob je oprávnená organizácia
povinná zabezpečiť do 48 hodín od doby, kedy sa o ich nevyhovujúcom stave dozvedela.
6. Očistiť stanovištia zberných nádob a odstrániť odpad, ktorý sa vysypal zo zbernej nádoby pri
manipulácii s ňou.
7. Zabezpečiť miesto a prevádzku zberného dvora v spolupráci s mestom
(vlastníkom
pozemku), kde môžu obyvatelia odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
triedeného zberu.
8. Vypracovať a zverejniť harmonogram odvozu komunálneho odpadu tak, aby obyvatelia mali
možnosť oboznámiť sa s termínom odvozu komunálneho odpadu vo svojom bydlisku.
9. Dodržiavať dohodnutý harmonogram odvozov s výnimkou objektívnych dôvodov, kedy
nemôže byť vývoz uskutočnený (nepriaznivé počasie, technické problémy a pod.). V takom
prípade bude zberná nádoba vyprázdnená dodatočne.
10. Zabezpečiť dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia.
11. V oprávnených prípadoch vykonať preventívnu dezinfekciu zberných nádob.
12. Oprávnená organizácia je povinná viesť presnú evidenciu o odobratých komunálnych
odpadoch vzniknutých na území mesta, od pôvodcov a držiteľov pre účely evidencie
odpadov, a to podľa druhu, ich množstva a miesta uskladnenia alebo zneškodnenia
a poskytnúť tieto informácie mestu do 5 dní nasledujúceho mesiaca za predošlý mesiac.
13. Priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov
z obalov na celkovom objeme vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť mestu
každú podstatnú zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe
odpadového hospodárstva mesta.
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14. Oprávnená organizácia je povinná nakladať s odpadmi na území mesta iba na základe
uzatvorenej zmluvy.
15. Ďalšie práva a povinnosti oprávnených organizácií upravia zmluvy uzatvorené medzi mestom
a oprávnenými organizáciami.
§ 19
Stanovištia zberných nádob
1. Pri zriaďovaní stanovíšť zberných nádob dbať v spolupráci s mestom na to, aby:
a) boli dodržané zásady hygieny a estetiky;
b) nádoby neboli vzdialené viac ako 10 metrov od možnosti prístupu zberným vozidlom;
c) bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup;
d) neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách a vozovke;
e) boli uložené na spevnenom podklade;
f) neboli umiestnené priamo pod oknami obytných, školských, zdravotníckych a iných
budov alebo v blízkosti detských ihrísk, fontán, sôch, pamätníkov a podobných
objektov.
§ 20
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ďalej „poplatok“, platí
mestu pôvodca odpadu.
2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne záväzným
nariadením mesta.
3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
4. Výnosy z pokút uložených za nezákonné nakladanie s odpadmi sú príjmom rozpočtu mesta.
§ 21
Kompetencie mesta
1. Mesto je vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva oprávnené:
a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve;
b) poskytovať držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území mesta,
2. Organizácia oprávnená na zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu je v prípade porušenia VZN oprávnená neuskutočniť vývoz nádoby
na komunálny odpad.
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Oddiel VIII.
SPOLOĆNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Spoločné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie je vydané na základe POH mesta a vychádza z platnej
právnej úpravy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.
2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.
3. Mesto zabezpečuje zber komunálneho odpadu ako aj jeho jednotlivých vytriedených zložiek
a drobného stavebného odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby, s ktorou má uzavretú
osobitnú zmluvu.
4. Za nakladenie s komunálnymi odpadmi na území mesta je zodpovedné mesto. Výkony
súvisiace s touto činnosťou zabezpečuje mestský úrad - jeho príslušné oddelenie, ktorému je
možné adresovať návrhy, sťažnosti či podnety týkajúce sa tejto problematiky.
§ 23
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.105/2009 o nakladaní
s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza
§ 24
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa
25.02.2014 a schválilo ho uznesením č ....... .
2. Návrh VZN č. 149/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej
stránke mesta Prievidza od ............ do ........ .
3. VZN č. 149/2014 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Prievidza dňa ........ .
4. Úplné znenie VZN č. 149/2014 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na
internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.

JUDr. Katarína Macháčková , v. r.
primátorka mesta
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Príloha č. 1: Harmonogram zberu 140 l a 1100 l nádob na komunálny odpad

Ulica

1.mája
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A. Hlinku
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A. Žarnova
Astrová
Átriová
B. Björnsona
B. Slančíkovej
Bakalárska
Banícka
Bojnická cesta
Bottova
Bôrová
Buková
C. Majerníka
Cesta na Púšť
Cesta pod Banskou
Cesta pod skalou
Cesta poľnohospodárov
Ciglianska cesta
D. Krmana
D. Kubíka
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Družstevná
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Duklianska
E. M. Šoltésovej
Energetikov
F. Hečku
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x

F. Madvu
Fialková
G. Švéniho
Garážová
Garbiarska
Gazdovská
Gorazdovo nábrežie
Hasičská
Hlboká
Hornonitrianska cesta
Hrabová
Hradecká
Hrnčiarska
Hviezdoslavova
I. Bukovčana
I. Krasku
I. Vysočana
Inžinierska
J. Alexyho
J. Bendíka
J. Červeňa
J. Fándlyho
J. Francisciho
J. G. Tajovského
J. Gramantíka
J. Hollého
J. I. Bajzu
J. Jesenského
J. Kollára
J. Kráľa
J. L. Bellu
J. M. Hurbana
J. Matúšku
J. Murgaša
J. Okáľa
J. Palárika
J. Palkoviča
J. Pauleho
J. Roháča
J. Siváka
J. Škopca
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x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

19

Jánošíkova
Jaseňová
Jedľová
Jégého
Južná
K potoku
K. Kuzmániho
K. Novackého
Klampiarska
Kláštorná
Klinčeková
Koceľova
Koncová
Konvalinková
Košovská cesta
Krajná
Krátka
Krížna
Kukučínova
Kútovská
Kvetná
Ľ. Ondrejova
Ľ. Podjavorinskej
Ľ. Stančeka
Ľ. Štúra
Lehotská cesta
Lesná
Letisková
Lipová
Lúčna
M. Benku
M. Falešníka
M. Gorkého
M. Hodžu
M. Medveckej
M. Mišíka
M. R. Štefánika
M. Rázusa
Majerská
Májová
Makovického
Malá
Malolehotská
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Malonecpalská
Malookružná
Mariánska
Matice slovenskej
Medzibriežková
Mierové nám.
Mliekarenská
Mlynárska
Mlynská
Mojmírova
Montážna
Moštenická
Mrazničná
Na Karasiny
Na lánoch
Na lúčky
Na stanište
Na stráňach
Na vŕšku
Na záhrade
Na záhumní
NÁBREŽIE A. Kmeťa
Nábrežie J. Kalinčiaka
Nábrežie sv. Cyrila
Nábrežie sv. Metoda
Nábrežná
Nad terasami
Nadjazdová
Námestie slobody
Nám. J. C. Hronského
Narcisová
Necpalská cesta
Nedožerská cesta
Nezábudková
Nová
Obuvnícka
Odbojárov
Okružná
Olympionikov
Osadná cesta
P. Benického
P. Dobšinského
P. J. Šafárika
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x

Parková
Partizánska
Pavlovská
Pekná
Pod hájik
Pod horou
Pod hôrkou
Pod hrádkom
Pod poliankou
Podhorská
Podjazdová
Poľná
Povstalecká
Priama
Pribinovo námestie
Priechodná
Priemyselná
Prírodná
Puškinova
R. Jašíka
Rad L. N. Tolstého
Rakytová
Rastislavova
Remeselnícka
Riečna
Richtárska
Roľnícka
Rovná
Ružová
S. Chalupku
S. Mečiara
SAD D. Tatarku
Sadová
Sebedražská cesta
Sitnianskeho
Skladová
Sklenárska
Skrytá
Slnečná
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Snežienková
Spojovacia
Staničná
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Stavbárov
Stredná
Strmá
Strojárska
Súbežná
Súhradská
Súkenícka
Svätoplukova
Š. Baniča
Š. Králika
Š. Moyzesa
Š. Závodníka
Školská
Športová
Šulekova
Šumperská
T. Milkina
T. Vansovej
Tenisová
Teplárenská
Tichá
Tkáčska
Traťová
Trhová
Tulipánová
Uhlištná
Urbánkova
Urbárska
Úzka
V. Benedikta
Vajanského
Vápenická
Včelárska
Veľkolehotská cesta
Veľkonecpalská
Veterná
Viničná
Vinohradnícka
Cesta Vl. Clementisa
Vnútorná
Vrchárska
Východná
Za depom
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x

x

Zadná
Záhradnícka
Západná
Zdravotnícka
Železničiarska
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x
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Príloha č. 2: Harmonogram zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu v častiach
s hromadnou bytovou výstavbou a s individuálnou bytovou výstavbou.
Hromadná bytová výstavba
KOMODITA

DEŇ ZBERU

plasty
papier
sklo
kovové obaly
viacvrstvové kombinované materiály

pondelok
utorok
streda
štvrtok 1x za 14 dní (nepárny týždeň)
štvrtok 1x za 14 dní (nepárny týždeň)

Individuálna bytová výstavba
OKRUH
DEŇ
ZBERU

I. okruh
štvrtok

II. okruh
piatok

III. okruh
sobota

ULICA
Východná
Kukučínova
Podjavorinskej
Sitnianskeho
Mlynská
Tkáčska
Obuvnícka
Súkennícka
Klampiarska
Garbiarska
Ľ. Štúra
Sládkoviča
Duklianska
Bojnická
Priechodná
Košovská
Mariánska
Medzibriežková
Puškinova
Necpalská
Slančíkovej
Jánošíková
Kuzmányho
Odbojárov
Bottova
Skrytá
Alexyho
Novackého
Rovná

Vajanského
Veľkolehotská
Malolehotská
Vápenická
Zadná
Stredná
Úzka
Riečna
Letisková
Átriová
Š. Závodníka
J. G. Tajovského
R. Jášík
Tenisová
J. Kollára
Hornonitrianska
Koncová
J. Gramantíka
S. Mečiara
J. Záborského
M. Benku
Medveckej
Partizánska
C. Majerníka
Veterná
Prírodná
Včelárska
Smreková
Hrnčiarska
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Nábrežie A. Kmeťa
Nábrežie J. Kalinčiaka
Nábrežie sv. Metoda
Nábrežie sv. Cyrila
T. Milkina
J. Červeňa
I. Krasku
Májová
Ciglianska
Sebedražská
Tulipánová
Snežienková
Nezábudková
Narcisová
Konvalinková
Malonecpalská
Rakytová
Lipová
Jedľová
Jaseňová
Hrabová
Bôrová
Buková
Dubová
Staničná
Železničiarska
Traťová
Kvetná
Krátka

Hollého
Malá Lehôtka
Veľká Lehôtka
Hradec
Klinčeková
Fialková
Astrová
Nedožerská
Slnečná
Na záhumní
Pod horou
Veľkonecpalská
Poľná

Športová
Lúčna
T. Vansovej
Nová
Zdravotnícka
Vinohradnícka
Záhradnícka
Povstalecká
Stavbárov
Na stráňach

Príloha č. 3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu (zo zelene) - stanovištia zberu

VO č.1

VO č.2

VO č.3

VO č.4

VO č.5

VO č.6

VO č.7

Východná
Nábrežie A. Kmeťa
Vinohradnícka
Staničná
Stavbárov
Športová
Veľkonecpalská - kaplnka
Poľná - KD
Na záhumní
Snežienková
Ľ. Štúra
Sklenárska
Zadná
Za depom
Átriová
J. Červeňa
J. Jesenského - Medzibriežková
Puškinova
K. Novackého
K. Novackého - M. Benku
S. Mečiara - Energetikov
Dubová
Veľká Lehôtka - KD
Veľká Lehôtka - Uhlištná
Malá Lehôtka F. Hečku dolný
koniec
Malá Lehôtka F. Hečku horný
koniec
Malá Lehôtka Ul. Družby
Hradec - 1.mája
Hradec – Na stanište
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Príloha č. 4: Spádové oblasti stanovíšť 1100 l nádob na komunálne odpady pre časti
s hromadnou bytovou výstavbou
Volebný obvod č.1
číslo
stanovišť
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Stanovište
Šumperská 15
Šumperská 21
Šumperská 29
Šumperská 39
Košovská 10
Bakalárska 6
M. Mišíka 25
M. Mišíka 21
Košovská 2
M. Mišíka 16 - MsÚ
M. Hodžu 10
M. Hodžu 2
Nábrežie sv. Cyrila 6
Nábrežie sv. Cyrila 10
A. Škarvana 2
A. Škarvana 4
Dlhá 10
Dlhá 18
Dlhá 28
Dlhá 30
Nábrežie sv. Cyrila 14
Nábrežie sv. Cyrila 21
Nábrežie sv. Cyrila 22
Nábrežie sv. Cyrila 27
Nábrežie sv. Cyrila 30
Nábrežie sv. Cyrila 34
Nábrežie sv. Cyrila 35
Nábrežie sv. Cyrila 41
Nábrežie sv. Cyrila 42
Dlhá 44
Dlhá 46
Dlhá 48
A. Hlinku 27
Stavbárov 5
Lúčna 39
Lúčna 47
Lúčna 10
Lúčna 14

Spádová oblasť
Šumperská 7 - 15
Šumperská 17 - 23
Šumperská 25 - 31
Šumperská 33 - 39
Košovská 6 - 10
Bakalárska 4 - 6
M. Mišíka 25 - 27
M. Mišíka 21 a 30
Košovská 2 - 4, M. Mišíka 19
M. Mišíka 10 - 18, Rastislavova 3 - 9
M. Hodžu 10 - 16
M. Hodžu 2 - 8, M. Hodžu 1 - 3
Nábrežie sv. Cyrila 1 - 8, A. Škarvana 5 - 7
Nábrežie sv. Cyrila 9 - 12, A. Škarvana 1 - 3
A. Škarvana 2
A. Škarvana 4
Dlhá 6 - 12
Dlhá 14 - 20
Dlhá 22 - 28
Dlhá 30 - 36
Nábrežie sv. Cyrila 14 - 17
Nábrežie sv. Cyrila 18 - 21
Nábrežie sv. Cyrila 22 - 24
Nábrežie sv. Cyrila 25 - 27
Nábrežie sv. Cyrila 29 - 31
Nábrežie sv. Cyrila 32 - 34
Nábrežie sv. Cyrila 35 - 37
Nábrežie sv. Cyrila 38 - 40
Nábrežie sv. Cyrila 41 - 43
Dlhá 44
Dlhá 46
Dlhá 48
A. Hlinku 17 - 37
Stavbárov 5 - 11
Lúčna 33 - 39
Lúčna 41 - 47
Lúčna 10
Lúčna 14
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Lúčna 20
Lúčna 26
Športová 40
Gazdovská 6
Gazdovská 6
Majerská 2
Majerská 2
Dúbravská 5
Dúbravská 11
Dúbravská 13
Dúbravská 23
Dúbravská 12
Dúbravská 4
Veľkonecpalská 73
Kútovská 1
Kútovská 11
Kútovská 15
Kútovská 25
Urbárska 4
Urbárska 14
Urbárska 20
Urbárska 24
Urbárska 9
Urbárska 7
Nábrežie sv. Cyrila 45

Lúčna 16 - 20
Lúčna 22 - 28
Športová 40
Gazdovská 4 - 8
Gazdovská 10 - 14
Majerská 2 - 6
Majerská 8 - 12
Dúbravská 1 - 5
Dúbravská 7 -11
Dúbravská 13 - 17
Dúbravská 19 - 23
Dúbravská 8 - 14
Dúbravská 4 - 6
Veľkonecpalská 73 - 79
Veľkonecpalská 81 - 85, Kútovská 1 - 7
Kútovská 9 -13
Kútovská 15 - 19
Kútovská 21 - 25
Urbárska 4 - 8
Urbárska 10 - 16
Urbárska 18 - 20
Urbárska 22 - 24
Urbárska 9 - 11
Urbárska 1 - 7
Nábrežie sv. Cyrila 44-46

Volebný obvod č.2
číslo
stan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Stanovište
J. Kráľa 12
J. Murgaša 8
J. Murgaša 14
J. Murgaša 24
J. Murgaša 30
A. Stodolu 8
A. Stodolu 10
A. Stodolu 12
Gorazdovo nábrežie 1
Okružná 12
Okružná 4
A. Rudnaya 30
A. Rudnaya 24
A. Rudnaya 18
A. Rudnaya 11

Spádová oblasť
J. Kráľa 12 - 24
J. Murgaša 2 - 10
J. Murgaša 12 - 18
J. Murgaša 20 - 26
J. Murgaša 28 - 36
A. Stodolu 8, S. Baniča 2 - 8
A. Stodolu 1 - 5 a 10
A. Stodolu 7 - 11 a 12
Gorazdovo nábrežie 1 - 9 a 6, Priama 1 - 3
Okružná 10 -12, Priama 5 - 7
Okružná 2 - 8
A. Rudnaya 28 - 34, A. Rudnaya 29 - 35
A. Rudnaya 22 - 26, A. Rudnaya 21 - 27
A. Rudnaya 16 - 20, A. Rudnaya 13 - 19
A. Rudnaya 5 - 11
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A. Rudnaya 3
A. Rudnaya 2
S. Chalupku 39
S. Chalupku 47
Malookružná 51
Malookružná 31
Malookružná 7
J. Kráľa 30
Banícka 30
Banícka 20
Banícka 4
Banícka 3

A. Rudnaya 6 - 12, Tkáčska 1 - 3, S. Chalupku 28 - 30
A. Rudnaya 2 - 4, S. Chalupku 20 - 26
S. Chalupku 31 - 41
S. Chalupku 43 - 53
J. Kráľa 2 - 10, S. Chalupku 55 - 59, Malookružná 51 - 55
Malookružná 21 - 49
Malookružná 1 - 17
J. Kráľa 26 - 32
J. Kráľa 1 - 5, Banícka 9 - 15, Banícka 24 - 32
Banícka 12 - 22
Banícka 2 - 10, M. R Štefánika 43 - 45
Banícka 1 - 7, J. Palkoviča 4 - 6, M. R. Štefánika 39 - 41
J. Škopca 2 - 8, J. Palkoviča 1 - 3, B. Björnsona 26 - 36,
J. Škopca 8
M. R. Štefánika 37
J. Siváka 3
B. Björnsona 38 - 40, J. Siváka 2 - 4
J. Žirku 3
J. Siváka 1, J. Žirku 1 - 7, J. Kráľa 7 - 11, B. Björnsona 42 - 48
J. Kráľa 15
Malá 2 - 8, B. Björnsona 37 - 39, J. Kráľa 13 - 15
Malá 1 - 5, Tichá 2 - 6, B. Björnsona 33 - 35, A. H. Gavloviča
Tichá 4 -dvor
16 - 22
A. H. Gavloviča 10 dvor A. H. Gavloviča 2 - 14, B. Björnsona 27 - 31,
A. H. Gavloviča 7
A. H. Gavloviča 1 - 13, M. R Štefánika 15 - 21
Súbežná 37
A. H. Gavloviča 15 - 19, Súbežná 25 - 39
Súbežná 19
Súbežná 9 - 23
Vnútorná 13
Vnútorná 7 - 17 a 20 - 24
Vnútorná 8
Vnútorná 1 - 5 a 2 - 18, Súbežná 1 - 7
Krajná 20
Krajná 22 - 26, Svätoplukova 41 - 53, Svätoplukova 4,
Krajná 18 dvor
Krajná 10 - 20, Svätoplukova 23 - 35
Krajná 8
Krajná 2 - 8, Svätoplukova 17 - 21
Svätoplukova 11
Svätoplukova 1 - 15, Duklianska 2
Svätoplukova 12
Svätoplukova 2 - 22
F. Madvu 5
F. Madvu 1 - 5, Svätoplukova 26 - 30,
J. Pauleho 3
Svätoplukova 32 - 44, J. Pauleho 3 - 13
Trhová 5
Trhová 5 - 11, Baňa ubytovne 1 - 3
Kultúrny dom
Kultúrne a spoločenské stredisko
M. R. Štefánika 10 dvor M. R. Štefánika 10 - 12, Trhová 6 - 10
Trhová -ubytovne
Trhová - ubytovne
F. Madvu 29 dvor
F. Madvu 21 - 29, B. Björnsona 9 - 21
B. Björnsona 20
B. Björnsona 14 - 22, M. R. Štefánika 14 - 28
D. Kubíka 3
B. Björnsona 10 - 12, D. Kubíka 1 -3
D. Krmana 7
M. R. Štefánika 30 - 40, D. Krmana 1 - 7 a 2 - 4,
D. Kubíka 9
D. Kubíka 5 - 11, F. Madvu 33 - 39
S. Chalupku 19
S. Chalupku 11 - 29
F. Madvu 22 dvor
S. Chalupku 5 - 9,F. Madvu 14 - 30, B. B. Björnsona 6
S. Chalupku 3
S. Chalupku 1 - 3
Š. Králika 1
Ś. Králika 1 - 3 a 2 - 4
Š. Králika 5
Š. Králika 5 - 7 a 8 -10
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60
61
62
63
64
65
66

Š. Králika 9
B. Björnsona 3
B. Björnsona 5
F. Madvu 4 dvor
Š. Králika 14
Š. Králika 20
Š. Králika 21

Š. Králika 9 -11, B. Björnsona 2 - 4
B. Björnsona 1 - 3
B. Björnsona 5 - 7, Š. Králika 12 - 14
F. Madvu 4 - 12
Š. Králika 13 - 15 a 16 - 18
Š. Králika 17 - 19 a 20 - 22
Š. Králika 21 - 23

Volebný obvod č.3
číslo
stan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Stanovište
I. Krasku 2
I. Krasku 12
A Mišuta 9
P Dobšinského 20
P.Dobšinského 12
P. Dobšinského 2
I. Krasku 24
J. Bendíka 4
J. Bednára 6
A. Bednára 5
L. N. Tolstého 9
E.M.Šoltésovej 13
Francisciho 5
Francisciho 4
Francisciho 17
Ľ. Ondrejova 3
Ľ. Ondrejova 15
J. Fándlyho 5
J. Fándlyho 11
J. Fándlyho 19
Ľ. Ondrejova 19
Ľ. Ondrejova 27
J. Matušku 12
J. Matušku 18
Ľ. Ondrejova 8
J. I. Bajzu 5
J. M. Hurbana 3
J. M. Hurbana 17
Ľ. Ondrejova 14
Ľ. Ondrejova 32
Ľ. Ondrejova 40
I. Bukovčana 7
I. Bukovčana 17

Spádová oblasť
I. Krasku 2 - 6
I. Krasku 8 - 12, M. Mišúta 1 - 3
M. Mišúta 5 - 17
P. Dobšinského 16 - 22
P. Dobšinského 8 - 14
P. Dobšinského 2 - 6, I. Krasku 14 - 18
I. Krasku 20 - 30
J. Bendíka 2 - 8 a 1 - 5
L. N. Tolstého 3 - 7, A. Bednára 2 - 6
A. Bednára1 - 7, E. M. Šoltésovej 1 - 3
L. N. Tolstého 9 - 13
E. M. Šoltésovej 5 - 19
Francisciho 1- 5, L. N. Tolstého 15 - 19
Francisciho 2 - 6
Francisciho 11 - 21
Ľ. Ondrejova 1 - 7
Ľ. Ondrejova 9 - 15
J. Fándlyho 1 - 7
J. Fándlyho 9 - 15
J. Fándlyho 17 - 21
Ľ. Ondrejova 19 - 21
Ľ. Onrejova 23 - 27
J. Matušku 2 - 12
J. Matušku 14 - 24
Ľ. Ondrejova 2 - 12
J. I. Bajzu 1 - 9
J. M. Hurbana 3 - 9
J. M. Hurbana 11 - 17, Ľ. Ondrejova 22 - 24
Ľ. Ondrejova 14 - 20
Ľ. Ondrejova 32 - 36
Ľ. Ondrejova 38 - 42
I. Bukovčana 1 - 11
I. Bukovčana 17 - 23
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

I. Bukovčana 31
P. J. Šafárika 6
A. Žarnova 18
A. Žarnova 24
A. Žarnova 10
A. Žarnova 1
A. Žarnova 13
Šulekova 11
Šulekova 3
M. Rázusa 1
M. Rázusa 11
M. Rázusa 4
M. Rázusa 10
M. Rázusa 16
M. Rázusa 20
M. Rázusa 26
M. Rázusa 34
Šulekova 21
Šulekova 27
Jégeho 9
Jégeho 5
Jégeho 6
Šulekova 31
Šulekova 39
P. J. Šafárika 8
P. J. Šafárika 16
M. Rázusa 21
M. Rázusa 40
M. Rázusa 44
M. Rázusa 50
M. Rázusa 31
P. J. Šafárika 11
J. Roháča 3
J. Roháča 11
Urbánkova 2
Urbánkova 1
Urbánkova 10
Urbánkova 17
Urbánkova 23
Urbánkova 27
Urbánkova 11
Urbánkova 19
Bojnická cesta 24
M. Falešníka

I. Bukovčana 25 - 31
P. J. Šafárika 2 - 6
A. Žarnova 18 - 22
A. Žarnova 24 - 32
A. Žarnova 2 - 12
A. Žarnova 1 - 7
A. Žarnova 9 - 15
Šulekova 7 - 11
Šulekova 1 - 5
M. Rázusa 1 - 5
M. Rázusa 7 - 11
M. Rázusa 2 - 6
M. Rázusa 8 - 12
M. Rázusa 14 - 16
M. Ráuzsa 20 - 24
M. Rázusa 26 - 28
M. Rázusa 30 - 34
Šulekova 15 - 21
Šulekova 23 - 27 a 14 - 18
Jégeho 7 - 11
Jégeho 1 - 5
Jégeho 2 - 6
Šulekova 20 - 22 a 31 - 35
Šulekova 37 - 41
P. J. Šafárika 8 - 12
P. J. Šafárika 14 - 18
M. Rázusa 21 -25
M. Rázusa 38 - 42
M. Rázusa 44 - 46
M. Rázusa 48 - 50
M. Rázusa 27 - 31
P. J. Šafárika 9 - 13
J. Roháča 2 - 4 a 1 - 3
J. Roháča 5 - 9
J. Urbánka 2 - 8
Urbánkova 1 - 7
Urbánkova 10 a 9 - 13
Urbánkova 17 - 19
Urbánkova 21 - 25
Urbánkova 27 - 31
J. Palárika 11 - 15
J. Palárika 17 - 21
Bojnická cesta 24
M. Falešníka 12 – 14, Nábrežná 2
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Volebný obvod č.4
číslo
stan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Stanovište
K. Novackého 4
K. Novackého 8
Nad terasami 16
Nad terasami 10
Makovického 28
Makovického 14
Makovického 6
Na karasiny 5
Na karasiny 9
Na karasiny 19
Na karasiny 25
Na karasiny 33
Na karasiny 39
Na karasiny 47
Na karasiny 53
Na karasiny 63
Na karasiny 69
Koceľova 4
Mojmírova 1
Energetikov 2
Energetikov 12
Energetikov 22
Energetikov 28
Energetikov 36
Energetikov 48
Benedikta 3
Benedikta 11
Benedikta 19
Benedikta 32
Bernoláka 8
Vl. Clementisa 1
M. Gorkého 2
M. Gorkého 14
M. Gorkého 30
M. Gorkého 44
M. Gorkého 50
M. Gorkého 43
Vl. Clementisa 13
Vl. Clementisa 27
Vl. Clementisa 35
Vl. Clementisa 45
Vl. Clementisa 45

Spádová oblasť
K. Novackého 4
K. Novackého 8 - 10
Nad terasami 14 - 20
Nad terasami 6 - 12
Makovického 20 - 28
Makovického 10 - 18
Makovického 2 - 8
Na karasiny 3 - 7
Na karasiny 9 - 13
Na karasiny 17 - 21
Na karasiny 23 - 27
Na karasiny 31 - 35
Na karasiny 37 - 41
Na karasiny 45 - 49
Na karasiny 51 - 55
Na karasiny 59 - 63
Na karasiny 65 - 69
Koceľova 4 - 10
Mojmírova 2 - 8 a 1 - 7
Energetikov 2 - 8
Energetikov 7 - 15 a 12 - 16
Energetikov 16 - 24 a 17 - 21
Energetikov 26 - 30 a 23 - 25
Energetikov 32 - 42
Energetikov 31 - 37 a 44 - 52
Benedikta 3 - 7 a 4 - 8
Benedikta 9 - 13 a 10 - 16
Benedikta 15 - 23 a 18 - 22
Benedikta 26 - 32
Bernoláka 2 - 8
Vl. Clementisa 1 - 7
M. Gorkého 2 - 8 a 7 - 11
M. Gorkého 10 - 18 a 13 - 15
M. Gorkéhop 24 - 32 a 17 - 23
M. Gorkého 40 - 46 a 25 - 31
M. Gorkého 48 - 54 a 33 - 39
M. Gorkého 41 - 47
Vl. Clementisa 11 - 19
Vl. Clementisa 21 - 29
Vl. Clementisa 31 - 39
Vl. Clementisa 41 - 49
Vl. Clementisa 51 - 59
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43
44
45
46
47
48
49
50

Vl. Clementisa 24
Rakytová 2
Hrabová 10
J. Jesenského 3
J. Jesenského 9
J. Jesenského 19
Na Karasiny
Na Karasiny

Vl. Clementisa 14 - 28
Rakytová 2 - 12
Hrabová 8 - 14
J. Jesenského 1 - 5, Mariánska 11 - 15
J. Jesenského 7 - 13 a 2 - 6
J. Jesenského 15 - 23
rodinné domy
rodinné domy
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Príloha č. 5: Zoznam zbieraných odpadov v prevádzke Zberného dvora
Názov odpadu
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z kovu
Kompozitné obaly
Obaly zo skla
Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL
Kovové obaly obsahujúce nebezp. tuhý pórovitý základný
materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
inaknešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované neb. látkami
Opotrebované pneumatiky
Olejové filtre
Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až
v 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
Papier a lepenka
Sklo
Rozpúšťadlá
Kyseliny
Zásady
Fotochemické látky
Pesticídy
Jedlé oleje a tuky
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako v 20 01 27
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
Batérie a akumulátory
Plasty
Kovy
Biologicky rozložiteľný odpad
Objemný odpad
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Kat. číslo
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07
15 01 10
15 01 11

Kategória
O
O
O
O
O
N
N

15 02 02

N

16 01 03
16 01 21
16 01 07
16 01 21
17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 33

O
N

20 01 34
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 07

O
O
O
O
O

N
O
O
O
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N

Príloha č. 6: Zoznam zbieraných odpadov - mobilný zber komunálnych odpadov s obsahom
škodlivých látok
Názov odpadu
Obaly z plastov
Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL
Absorbenty, filtr. materiály vrátane olej. filtrov...
Opotrebované pneumatiky
Olejové filtre
Stavebné materiály obsahujúce azbest
Rozpúšťadlá
Kyseliny
Zásady
Fotochemické látky
Pesticídy
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlorofluorované uhľovodíky
Jedlé oleje a tuky
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsah. NL
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako v 20 01 27
Detergenty obsahujúce NL
Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
Cytotoxické a cytostatické liečivá
Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03
Batérie a akumulátory iné ako v 20 01 33
Vyradené elektrické a elektron. zariadenia obsahujúce NL
Vyradené elektrické a elektron. zariadenia iné ako v 20 01 21...
Drevo obsahujúce NL
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
Odpady z vymetania komínov
Odpady inak nešpecifikované
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Kat. číslo
15 01 02
15 01 10
15 02 02
16 01 03
16 01 07
17 06 05
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 27
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 41
20 01 99

Kategória
O
N
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O

Príloha č. 7: Zoznam elektrozariadení podľa kategórií a druhov elektroodpadu

Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče
1.2 Chladničky, mrazničky
1.3 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.4 Práčky, sušičky, umývačky riadu
1.5 Sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky
1.6 Mikrovlnné rúry
1.7 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.8 Elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory
1.9 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.10 Elektrické ventilátory
1.11 Klimatizačné zariadenia
1.12 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
2.1 Vysávače
2.2 Čističe kobercov
2.3 Iné spotrebiče na čistenie
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6 Hriankovače
2.7 Fritézy
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče
na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov
3.1 Servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tlačiarne
Osobné počítače
3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)
3.5 Laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)
3.6 Notebooky
3.7 Elektronické diáre
3.8 Tlačiarne
3.9 Kopírovacie zariadenia
3.10 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.11 Vreckové a stolové kalkulačky
3.12 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, sprac., prezentáciu al. elektronické
sprostredkovanie inf.
3.13 Užívateľské terminály a systémy
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3.14 Faxové prístroje
3.15 Telex
3.16 Telefónne prístroje
3.17 Telefónne automaty
3.18 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.19 Mobilné telefónne prístroje
3.20 Záznamníky
3.21 Iné výrobky al. zariadenia na prenos zvuku, obrazu al. iných inf. prostredníctvom
telekomunikácií
Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
4.1 Rozhlasové prijímače
4.2 Televízne prijímače
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi zariadenia
4.6 Zosilňovače zvuku
4.7 Hudobné nástroje
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane
signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
Kategória č. 5: Svetelné zdroje
5.1 Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2 Lineárne žiarivky
5.3 Kompaktné žiarivky
5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.6 Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek
Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionár. priemyselných
nástrojov)
6.1 Vŕtačky
6.2 Pílky
6.3 Šijacie stroje
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie al. podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov,
skrutiek alebo na podobné účely
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo
plynných látok inými prostriedkami
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2 Konzoly na videohry
7.3 Videohry
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6 Hracie automaty
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Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov)
8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2 Kardiologické prístroje
8.3 Prístroje na dialýzu
8.4 Dýchacie prístroje
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7 Analyzátory
8.8 Mrazničky
8.9 Prístroje na fertilizačné testy
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitor., liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo
postihnutia
Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne
zariadenia
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie
panely)
Kategória č. 10: Predajné automaty
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4 Automaty na výdaj peňazí
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
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Príloha č. 8: Triedený odpad z komunálneho odpadu
Papier:
Patria sem:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice
z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Medzi papier nepatria:
plastové
obaly,
viacvrstvové
kombinované
materiály,
voskovaný papier,
papier
s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet(s výnimkou kartónovej časti),
silne znečistený mastný papier, kopírovací papier a pod.
Plasty:
Medzi plasty patria:
PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén):obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid):vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok a pod.
Medzi plasty nepatria:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Sklo:
Medzi sklo patria:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Medzi sklo nepatria:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)
a pod.
Kovy a kovové obaly:
Medzi kovy a kovové obaly patria:
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez
bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový
obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy,
oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových
jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy
a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť,
aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Medzi kovy a kovové obaly nepatria :
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami
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Viacvrstvové kombinované materiály (VKM):
Medzi VKM patria:
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov, od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového
cukru a pod.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
Medzi zelený odpad patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania orezávania krovín
a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka
z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka
a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale
i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane
školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.
Textil a šatstvo:
Medzi textil patria:
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň), topánky (topánky
iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.), prípadne iné druhy textilu.
Drobný stavebný odpad:
Medzi drobné stavebné odpady patria:
v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba –
podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o DSO, ale o stavebný odpad a pôvodcom je
ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
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