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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA BREZNA
NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI
č.104

Mestské zastupiteľstvo v Brezne v zmysle § 4,ods. 3, písm. f/ a g/ zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím § 6 a § 11,
ods. 4, písm. g/ citovaného zákona a č. 24/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov /ďalej len zákon o odpadoch/, vydáva pre územie Mesta Brezna toto všeobecne záväzné
nariadenie /ďalej len VZN/ o odpadoch

I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel odpadového hospodárstva v meste
Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
Účelom odpadového hospodárstva je zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie na území mesta:
a/ predovšetkým predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich vznik
- rozvojom technológii, ktoré šetria prírodné zdroje,
- výrobou výrobkov, ktorá najmenej znečisťuje životné prostredie,
- vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnocovanie,
b/ ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písmena a/ materiálovo zhodnocovať vzniknuté
odpady v maximálnej možnej miere /recykláciou, opätovným použitím, alebo inými procesmi,
ktoré umožňujú získavanie druhotných surovín/,
c/ ak nie je možný alebo účelný postu podľa písmena a/ alebo b/ využívať odpady ako zdroj
energie a len nevyužiteľné odpady bezpečne zneškodňovať.
§ 2
Účel nariadenia
1/

2/
3/

Účelom tohto nariadenia je v v súlade so zákonom o odpadoch upraviť na území
mesta:
a/ podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi /ďalej len KO/ a s drobnými
stavebnými odpadmi /ďalej len DSO/ vznikajúcimi na celom území mesta a pri
činnostiach organizovaných na verejných priestranstvách, najmä podrobnosti
o spôsobe zberu a prepravy KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek KO,
o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o určení miest na ukladanie, zhromažďovanie
a zhodnocovanie týchto odpadov v súlade s programom odpadového hospodárstva / ďalej
len POH/ Slovenskej republiky a mesta,
b/ práva a povinnosti orgánov mesta, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní
vzniku a nakladaní s KO a DSO, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, vzťahuje sa toto nariadenie na
nakladanie so všetkými KO vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa na území mesta.
Nariadenie upravuje aj nakladanie s KO, ktorý vzniká pri činnosti na niektorých
osobitných územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na území mesta, ktoré
slúžia tomu istému účelu /napr. chatové a záhradkárske osady a pd./ a pri vykonávaní
podujatí pre verejnosť na verejných priestranstvách, aj jednorázového charakteru.

§ 3
Vymedzenie základných pojmov
1/ Podľa zákona o odpadoch:
a/ Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom /alebo osobitnými
predpismi/ povinný sa jej zbaviť.
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/§ 2, ods. 1, zákona o odpadoch/
b/ 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.
/§ 2, ods. 2, zákona o odpadoch/
c/ Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
/§ 2, ods. 3, zákona o odpadoch/
d/ Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.
/§ 2, ods. 5, zákona o odpadoch/
e/ Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov uvedených v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
/§ 2, ods. 6, zákona o odpadoch/
f/ Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe
č. 3 zákona o odpadoch.
/§ 2, ods. 7, zákona o odpadoch/
g/ Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy
/§ 2, ods. 8, zákona o odpadoch/
h/ Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
/§ 2, ods. 9/
ch Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
/§ 2, ods. 10, zákona o odpadoch/
i/ Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich
zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
j/ Komunálne odpady /KO/ sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Za odpady z domácností 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.
KO 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.
/§ 2, ods.14, zákona o odpadoch/
k/ Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
/§ 39, ods. 1, zákona o odpadoch/
l/ Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
/§ 39, ods. 13, zákona o odpadoch/
m/ Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný
čas.
/§ 39, ods. 10, zákona o odpadoch/
2/ Pojmy zavedené týmto VZN
a/ Objemný odpad katalógové číslo /ďalej len k. č./20 03 07/ je časť komunálneho a drobného
stavebného odpadu s určitými špecifickými vlastnosťami, ktorý nie je možné pre jeho
veľký rozmer, alebo objem likvidovať štandardnými zbernými nádobami v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
b/ Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc /k.č.20 03 03/ a zmesový
KO /k.č. 20 03 01/, ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách.
c/ Zberová typizovaná nádoba je nádoba na prechodné zhromažďovanie odpadu.
d/ Užívateľmi zberných nádob sú poplatníci, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania.
e/ Vlastníkmi zberných násob sú poplatníci, ktorí vlastnia zberné nádoby

§ 4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1/

Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský
systém na celom katastrálnom území mesta Brezna.
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2/

Iné nakladanie s KO a DSO sa prísne zakazuje, najmä:
a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto nariadením,
b/ zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
c/ premiestňovanie zberných nádob z určených stanovíšť,
d/ používať zberné nádoby na iný účel a poškodzovať ich,
e/ ukladať do zberných nádob nebezpečný odpad – rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý
a infekčný, problémové látky pre existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp
a septikov, odpad z čistenia ulíc, verejných priestranstiev a komunikácií /uličné
smeti. Uličné smeti je každý povinný odhadzovať do uličných smetných košov a iný
iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
f/ vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob za účelom jeho ďalšieho
používania,
g/ svojvoľné vytváranie nelegálnych skládok,
h/ zhromažďovanie odpadov, alebo ich dočasné uloženie pred ďalším nakladaním
na verejných priestranstvách, zeleni, komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách atď.
ch/spaľovať akékoľvek druhy odpadov na verejných priestranstvách, záhradách ...,
i/ zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov,
j/ ukladať odpady v okolí zberných nádob,
Zákaz sa nevzťahuje na:
- organizované akcie triedeného zberu /zber papiera na školách a pod./ poriadané
po dohode s organizáciou poverenou zberom,
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO a DSO fyzickými a právnickými osobami, napr.
odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú
súčasťou systému zberu KO.

3/

Pri jarnom a jesennom upratovaní Mesto Brezno organizuje pristavenie veľkoobjemových
kontajnerov na miesta určené poslancami MsZ vo svojich obvodoch.

II. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK
§ 5
Komunálny odpad a jeho zložky
Toto ustanovenie upravuje podrobnosti nakladania s KO a s jeho nasledovnými zložkami:
1/
Druhy KO z podskupiny "SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY"
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 10 šatstvo
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 33 batérie a akumulátory
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
- 20 01 39 plasty, včítane PET fliaš
- 20 01 40 kovy a kovové obaly
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov ..
Druhy KO sú uvedené v prílohe č. 1
Osoba oprávnená na zber /TS mesta Brezna/ okrem uvedených druhov KO zabezpečujú aj zber
- 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné
látky
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
- 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
§ 6
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek
1/ Všetci pôvodcovia /držitelia/ KO sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému
zberu KO a nakladať s ním podľa tohto ustanovenia.
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2/ Pôvodcovia /držitelia/ KO sú povinní:
a/ čo najviac obmedzovať vznik odpadov,
b/ triediť a zhromažďovať KO na jednotlivé zložky do určených zberných nádob, alebo miest
na to určených, podľa systému a podmienok triedeného zberu na území mesta,
c/ ostatný zmesový KO po vytriedení zložiek KO, ktoré sa separujú ukladať do zberných nádob
na to určených tak, aby sa dali uzavrieť,
d/ zabezpečiť si dostatočný počet zberných nádob ktoré sú súčasťou trvale /aj prechodne/
obývaného alebo inou činnosťou využívaného objektu,
e/ zabezpečiť si stanovište zberných nádob počas celého roka tak, aby bolo ľahko prístupné
vozidlám vykonávajúcim zber a prepravu,
f/ v čase zvozu nesmú byť zberné nádoby za bránou a inými prekážkami. Zbernú nádobu v čase
zvozu premiestniť do vzdialenosti max. 20 m od zvozovej trasy a po vyprázdnení ju
vrátiť na pôvodné miesto,
g/ zberné nádoby ponechať na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre
vyprázdňovanie,
h/ postarať sa o náhradné stanovištia zberných nádob, ak nastanú okolnosti, ktoré
znemožňujú, alebo sťažujú prístup k stanovištiam,
ch/neznečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,
i/ udržiavať zberné nádoby v čistote, chrániť ich pred poškodením a odcudzením.
odcudzenie alebo poškodenie zberných nádob hlásiť mestskej polícii,
j/ v prípade poškodenia zberných nádob, ktoré sú vlastníctvom mesta vinnou pôvodcu
/držiteľa/ odpadu, opravu vykoná na vlastné náklady. Ak dôjde k takému poškodeniu
zbernej nádoby, ktoré nedovoľuje jej ďalšie užívanie, je vinník povinný uhradiť
alikvotnú časť obstarávacej ceny zbernej nádoby.
Po uplynutí doby životnosti zbernej nádoby vo vlastníctve mesta výmenu uskutoční
osoba oprávnená na zber.
k/ zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, ak takáto situácia nastane,
držiteľ odpadu je povinný prehodnotiť počet zberných nádob,
l/ umožniť kontrolným orgánom mesta prístup na stanovištia zberných nádob a bezplatne
poskytnúť mestu pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO,
3/ Pôvodcovia /držitelia/, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť
sa na Mestskom úrade Brezno, ekonomickom oddelení – útvar správy daní a poplatkov najneskôr
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, zabezpečiť si potrebné zberné
nádoby a povinne sa zapojiť do systému zberu KO.
4/ a/ pre pôvodcov /držiteľov/ KO z bytových domov sa určujú povinné, spoločné sady nádob,
ktoré sú konštrukčne upravené a farebne označené:
- nádoba označená modro 1100 l /zber papiera + šatstvo/
- nádoba označená zeleno 1100 l /zber skla, plastov včítane PET fliaš a kovové
obaly/
- nádoba označená hnedo 1100 l /zber viacvrstvových obalov/
- nádoba neoznačená 1100 l
/zber zmiešaného KO/
Nádoby sú v meste rozmiestnené na stálych stanovištiach určených osobou /organizáciou/
poverenou zberom.
Pôvodcovia a držitelia tejto zložky KO ho zbierajú a ukladajú donáškovým spôsobom
do týchto zberných nádob.
Interval zberu a prepravy KO z bytových domov sa určuje na 1 - krát týždenne.
b/ pre pôvodcov /držiteľov/ KO z RD, okrem ulíc uvedených v § 5, bod 4, písm. c/ tohto VZN
sa určuje povinné triedenie KO do plastových vriec /možnosť použitia adekvátnej náhrady/
- papier + šatstvo
- sklo, plasty včítane PET fliaš a kovové obaly
- viacvrstvové obaly
- zmiešaný komunálny odpad sa zhromažďuje v 110 l KUKA nádobách, ktoré sú vo vlastníctve
pôvodcov /držiteľov/ KO.
Dĺžka intervalu zberu a prepravy KO z RD sa určuje na 1 - krát za dva týždne,
alebo 1 – krát za týždeň.
c/ pre pôvodcov /držiteľov/ z RD na uliciach: Pestovateľská, Lúčky, Šiašovo, Hliník
/od autobusovej zastávky SAD/, Dvoriská, Kozlovo, Hlboká, Kôšikovo, Kriváň, Jelšová
a Krátka, kde nie je technicky možné zabezpečiť pravidelný odvoz KO sa odvoz
zabezpečuje raz za štvrťrok pristavením veľkoobjemových kontajnerov.
5/ Množstvový zber KO a DSO bude zabezpečovaný pre pôvodcov /držiteľov/:
a/ u právnických osôb, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie /školy, úrady .../,
b/ u podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania
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6/ Pôvodcovia /držitelia/ s produkciou KO a DSO odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá
alebo s osobitnými požiadavkami na veľkosť a typ zberných nádob, harmonogram vývozu..., si
dojednajú podmienky osobitne s osobou /organizáciou/ poverenou zberom.
7/ Úroveň triedenia odpadov je priebežne vyhodnocovaná a na základe toho sú poskytované zľavy
občanom na miestnom poplatku za odpad v nasledujúcom roku.
8/ Umiestnenie zberných nádob:
a/ za umiestnenie zberných nádob pri RD zodpovedajú pôvodcovia /držitelia/ KO a DSO,
b/ umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch /napr. pri bytových domoch, prevádzkach
podnikateľov, v objektoch štátu alebo mesta a pod./ sú jednotliví pôvodcovia
/držitelia/ povinní dohodnúť s osobou /organizáciou/ poverenou zberom.
9/ Vykonávať zber, prepravu a zneškodnenie KO a DSO na území mesta Brezna môže len osoba
/organizácia/ oprávnená, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s Mestom Breznom /ust. § 39, ods. 7, zákona o odpadoch/.
§ 7
Práva a povinnosti
osoby /organizácie/ oprávnenej vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie KO a DSO

1/ Osoba /organizácia/ oprávnená na zber je povinná.
a/ zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
b/ zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c/ zhromažďovať oddelene odpady z domácností s obsahom škodlivín podľa druhov, označovať
ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
d/ zhodnocovať odpady pri svojej vlastnej činnosti. Odpad takto nevyužitý ponúknuť na
zhodnotenie inému,
e/ odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a tohto
nariadenia,
f/ viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich
zhodnotení a zneškodnení,
g/ vypracovať harmonogram vývozu KO, DSO, NO a objemového odpadu a oznámiť to občanom
spôsobom v mieste obvyklým a tento časový harmonogram dodržiavať v súlade so zmluvou,
h/ dbať o to, aby boli odpady vyvážané pravidelne a aby nedochádzalo k preplňovaniu
zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovíšť v dôsledku oneskoreného vývozu,
ch/ znečistenie okolia stanovíšť zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze
odpadov, alebo separovaných zložiek odpadov odstrániť okamžite pri zbere,
i/ vyprázdniť každú zbernú nádobu /aj keď je v nej malé množstvo odpadu/ a umiestniť ju po
vyprázdnení na pôvodné miesto,
j/ pri manipulácii a vyprázdňovaní zberných nádob musia zostať komunikácie, ako aj
prístupové cesty čisté a v prípade, že dôjde k znečisteniu je potrebné znečistenie ihneď
odstrániť,
k/ zvoliť miesta pre zberné nádoby tak, aby zohľadňovali vhodné donáškové aj dostupné
vzdialenosti. V prípade, že nedôjde k dohode, miesto pre zberné nádoby určí mesto,
l/ v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu,
m/ vykonávať dezinfekciu zberných nádob na KO, ktoré sú vo vlastníctve mesta, najmä
v letnom období,
n/ materiálovo zhodnocovať odpady, zabezpečovať ich recykláciu a kompostovanie. Ak to nie
je preukázateľne možné, zneškodňovať odpady skládkovaním, alebo postúpiť zneškodňovanie
autorizovaným subjektom,
o/ polročne predkladať mestu výkaz o množstve odpadu s ktorým bolo nakladané počas tohto
obdobia, o jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho
využitia, úpravy, alebo zneškodnenia.
2/ Osoba /organizácia/ oprávnená na zber má právo po vydaní príslušného súhlasu odovzdať odpad
aj inej osobe, ako osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak ide
o odpad vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na
konečnú spotrebu, okrem nebezpečného odpadu a odpadu katalógového čísla 16 01 03 –
opotrebované pneumatiky.
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§ 8
Kal zo septikov a žúmp
1/ Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp sú záväzné pre celý
kataster mesta.
2/ Majitelia septikov a žúmp /resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia .../ďalej
len povinná osoba/, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade
so všeobecne záväznými predpismi.
3/ Miesto zneškodňovania odpadov sa určuje výlučne ČOV Brezno.
4/ Preprava kalov
a/ Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môže na území mesta
Brezna len
organizácia poverená zberom, ktorá má s mestom
uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti
/ust. § 39, ods. 7, zákona o odpadoch/
b/ Majitelia septikov /žúmp/ sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom
takejto organizácie.
c/ Informácie o organizáciách, ktoré vykonávajú zber a prepravu kalov na základe
uzatvorenej zmluvy s mestom eviduje mestský úrad Brezno.
d/ Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný viesť po dobu 3 rokov evidenciu /dátum
vývozu, množstvo
odpadu, miesto zneškodnenia/ a uchovávať doklady o
zabezpečení
vývozu kalu zo septika /žumpy/ oprávnenou
osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na
určenom mieste.
Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80, ods. 1, písm. b, zákona
o odpadoch.

III. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
§ 9
Drobný stavebný odpad a jeho zložky
Drobné stavebné odpady /ďalej len DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie.
Stavebný odpad je podľa katalógu odpadov zo dňa 11.6.2001,uvedený Vyhl. MŽP SR č.
284/01 Z.z., v znení neskorších predpisov, odpad inej skupiny ako KO. Svojimi vlastnosťami
alebo množstvom je špecifický, pričom závisí od rozsahu a druhu činnosti pri ktorých
vzniká.
Môže tvoriť veľmi malé množstvo, ktoré je možné likvidovať v rámci systému zberu KO.
Ak má také vlastnosti, že ho nie je možné účelne a bezpečne zlikvidovať v rámci jestvujúceho
zberu KO jeho likvidáciu je potrebné zabezpečiť osobitným systémom.
Ide najmä o viď prílohu č. 2 tohto VZN.
§ 10
Rozsah a spôsob triedenia
Pôvodcovia /držitelia/ DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky podľa
prílohy č. 2 tohto VZN a tieto účelne zhodnotiť - využiť.
§ 11
Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie
a zneškodňovanie DSO

1/ Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme, ktorý neobmedzí systém
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zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby, sú oprávnení jeho pôvodcovia
/držitelia/ zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre daného
Pôvodcu /držiteľa/ odpadu.
Je zakázané DSO zneškodňovať v okolitých verejne dostupných zberných nádobách, ktoré boli
zverené iným pôvodcom /držiteľom/ KO.
2/ Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO nie je možné zhromažďovať
spôsobom uvedeným v bode 1, môžu jeho pôvodcovia /držitelia/ využiť na zneškodnenie systém
likvidácie objemného odpadu podľa IV. ČASTI tohto VZN /v rámci zberu objemného odpadu/.
Pôvodcovia /držitelia/ tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta
s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP,
nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
3/ Ďalší zber a prepravu DSO bude osoba /organizácia/ poverená na zber zabezpečovať každý
štvrťrok zo stanovíšť zberných nádob v KBV a v rámci jarného a jesenného upratovania v IBV.
4/ Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho pôvodcovia
/držitelia/ zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady spôsobom
a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi /stavebné
povolenie, ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav, rozkopávky .../ na skládku TKO
III. stavebnej triedy Brezno - Mrcha potok.
5/ Iné nakladanie s DSO sa zakazuje.
6/ Pôvodcovia /držitelia/ DSO sú povinní na požiadanie predložiť kontrolným orgánom mesta
doklad o jeho vývoze, využití a zneškodnení.

IV. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU
§ 12
Zhromažďovanie, preprava a miesta zneškodňovania objemného odpadu
1/ Zhromažďovanie a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
/oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a DSO/ zabezpečuje na území
mesta osoba /organizácia/ oprávnená na zber, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu.
2/ Pôvodcovia /držitelia/ tohto odpadu sú povinní využiť systém likvidácie:
a/ 2 x ročne /jar, jeseň/ kedy budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené na vhodných
miestach na území mesta,
b/ l x za štvrťrok zo stanovíšť zberných nádob KBV
c/ v ostatnej časti roka len v termínoch, ktoré budú oznámené osobou /organizáciou/
oprávnenou na zber,
d/ v prípade, že nie je možné zneškodniť objemný odpad vyššie určeným spôsobom, sú povinní
pôvodcovia /držitelia/ zabezpečiť jeho zneškodnenie na vlastné náklady na skládku TKO
III. stavebnej triedy Brezno Mrcha potok
3/ Osoba /organizácia/ oprávnená na zber zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom
predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti
informačného systému mesta /úradné tabule, mestský rozhlas, regionálne noviny Horehronie,
mestský televízny kanál.../ V informácii uvedie termín a spôsob zberu, druh odpadu ktorý
sa zbiera /napr. objemný odpad, DSO, biologicky rozložiteľný komunálny odpad tzv.
bio-odpad.../, poprípade miesta, kde budú pristavené veľkoobjemové kontajnery.
4/ Zakazuje sa:
a/ umiestňovanie iného ako objemného odpadu a DSO na stanovištia zberných nádob,
b/ vyloženie objemného odpadu a DSO na stanovištia zberných nádob nie skôr ako jeden deň
pred oznámeným dňom zvozu,
c/ manipulovanie s objemným odpadom a DSO uloženým pri zberných nádobách
5/ Pôvodcovia /držitelia/ DSO sú povinní na požiadanie predložiť kontrolným orgánom mesta
doklad o jeho vývoze, využití a zneškodnení.
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V. ČASŤ
ODDELENE VYTRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
§ 13
Systém zberu oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín /ďalej NO/
Nebezpečné odpady /ďalej len NO/ sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností /§ 2, ods. 13, zákona o odpadoch, napr. rozpúšťadlá, kyseliny,
zásady, pesticídy, žiarivky, batérie, akumulátory, monočlánky, vyradené elektrické
a elektronické zariadenia.../
1/ Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu nakladať s jednotlivými
Druhmi NO na území mesta len na základe vydaného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy
V odpadovom hospodárstve /§ 7, zákona o odpadoch/
2/ Pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie s NO na území mesta platí
§ 11, ods. 3 tohto VZN.
3/ Zber NO bude zabezpečovaný:
a/ pri jarnom upratovaní a l x v priebehu roka ukladaním odpadu vedľa veľkoobjemových
kontajnerov,
b/ pri vyhlasovaných akciách v presne stanovenom čase sa ukladá NO vedľa zberných nádob
v KBV a IBV,
c/ l x za štvrťrok zo stanovíšť zberných nádob v KBV,
d/ jednotlivé druhy NO je možné odovzdať osobám oprávneným na podnikanie s NO,
e/ zber liečiv vykonávajú, v zmysle platných predpisov verejné lekárne, na základe
udeleného súhlasu príslušnej štátnej správy.

VI. ČASŤ
ODPAD ZO ZÁHRAD, PARKOV A CINTORÍNOV,
ZÁHRADKÁRSKYCHOSÁD,SKUPINOVÝCH GARÁŽÍA CHATOVÝCH OBLASTÍ
§ 14
Systém zberu KO, DSO, objemného odpadu a NO
Pôvodcovia /držitelia/ odpadov sú povinní zapojiť sa do systému zberu odpadov v rozsahu
ustanovenom týmto VZN, ktorý je záväzný pre celé katastrálne územie mesta Brezna.
1/ Pôvodcovia /držitelia/ odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov sú povinní:
a/ biologicky rozložiteľný odpad /ďalej len BRO/ skompostovať buď vo vlastnom zariadení,
alebo zabezpečiť jeho odvoz do objektu sady a parky na Hronskej ulici,
2/ Pôvodcovia /držitelia/ odpadu zo záhradkárskych osád sú povinní:
a/ biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť na pozemku ním spravovanom,
b/ biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa nezhodnotí na pozemku pôvodcu /držiteľa/,
zhromažďovať do veľkoobjemového kontajnera pre bio - odpad, ktorý bude pristavený
k jednotlivým záhradkárskym osadám raz za polrok.
c/ v prípade, že nie je možné bio - odpad zhodnotiť vyššie určeným spôsobom, sú povinní
jeho pôvodcovia /držitelia/ zabezpečiť jeho odvoz do objektu sady a parky na Hronskej
ulici,
d/ ostatný KO /po vytriedení jeho využiteľných zložiek/ zneškodňovať do veľkoobjemových
kontajneroch pre ostatný odpad, ktoré budú pristavené k jednotlivým záhradkárskym osadám
raz za polrok
e/ v prípade zneškodňovania DSO, objemného odpadu a NO riadiť sa pokynmi tohto VZN
3 Pôvodcovia /držitelia/ odpadu v skupinových garážach sú povinní:
a/ ostatný komunálny odpad /po vytriedení jeho využiteľných a nebezpečných zložiek/
zneškodňovať do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené k jednotlivým
skupinovým garážam v meste raz za polrok
b/ nebezpečný odpad zneškodňovať:
- do veľkoobjemových kontajnerov pre NO, ktoré budú pristavené k jednotlivým skupinovým
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garážam v meste raz za polrok,
- na vlastné náklady a to spôsobom uvedeným v V. časti tohto VZN
- v prípade zneškodňovania DSO a objemného odpadu riadiť sa pokynmi tohto VZN
4/ Pôvodcovia /držitelia/ odpadu v chatových oblastiach sú povinní nakladať s jednotlivými
druhmi odpadov len v zmysle tohto VZN.

VII. časť
STARÉ VOZIDLÁ
§ 15
Zber starých vozidiel
Vozidlom na účely zákona o odpadoch je motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj
trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2 / § 49, ods.4, zákona o odpadoch/
Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má
byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní
na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné
z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu mesta, či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny / § 49, ods.5, zákona o odpadoch/.
Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba lebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza / § 49, ods.6, zákona o odpadoch/.
1/ Zber starých vozidiel môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba, ak jej bol vydaný
súhlas na zber starých vozidiel podľa § 7, ods.1, písm.1 zákona o odpadoch. Zber vykonáva
pre spracovateľa starých vozidiel, s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu, alebo
pre svoju potrebu, ak je sama spracovateľom starých vozidiel / § 52a, ods.1, písm.a,b/1/.
2/ Držitelia starého vozidla sú povinní:
a/ bezodkladne odovzdať staré vozidlo, ktoré je odpadom, osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel,
b/ v prípade ponechania si starého vozidla zabezpečia na vlastné náklady jeho odstránenie
z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo ohrozuje ŽP alebo narušuje estetický vzhľad mesta,
a to do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Umiestnia a uchovajú staré
vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo ŽP, aby sa zachoval estetický vzhľad
mesta a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla a jeho častí,
c/ náklady spojené s odstránením starého vozidla uhradí držiteľ, ak nezabezpečí jeho
odstránenie z cesty, alebo verejného priestranstva odovzdaním na parkovisko, určené
obvodným úradom ŽP.
3/ Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy, zabezpečí správca cesty, mesto
so súhlasom vlastníka pozemku, alebo povinnosť prechádza na vlastníka pozemku, pokiaľ
nedal súhlas na odstránenie vozidla.
4/ Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie podľa bodu 3
tohto VZN, t.j. jeho odovzdanie na určené parkovisko, a to bezodkladne po zistení, že staré
vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou obvodného dopravného
inšpektorátu, je na pozemku odstavené viac ako 30 dní. Náklady spojené s odstránením
starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, ktorý môže požiadať o následnú
úhradu Recyklačný fond podľa § 63, ods.1, písm. b/.
5/ Ďalší postup v nakladaní so starými vozidlami upravuje zákon o odpadoch.

SPOLOČNÉ

VIII. časť
a ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA
§ 16
Priestupky

Priestupku sa dopustí ten, kto:
1/ zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN
/ § 18, ods.3, písm. b, zákona o odpadoch/
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2/ uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom v tomto VZN
/ § 18, ods.3, písm. a/ a § 39, ods5, písm. c, zákona o odpadoch /
3/ nesplní oznamovacie povinnosť v zmysle § 18, ods.6, zákona o odpadoch / citácia: „ Ak
vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný je oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu ŽP a obci, v ktorých v územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza /
4/ neposkytne
/ citácia:
povinný na
s KO a DSO

mestu požadované údaje v zmysle § 39, ods. 9 zákona o odpadoch
„ Držiteľ KO a DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo DSO na území obce, je
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
/

5/ nakladá so stavebnými odpadmi z demolácií v rozpore s § 40 c
6/ na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov ako osobitný zákon alebo toto nariadenie neustanovuje inak
/ zák. č. 372/90 Zb. v znení neskorších predpisov/.
§ 17
Sankcie
1/ Za priestupok:
a/ podľa § 16 ods.1 až 4 tohto VZN možno uložiť pokutu do výšky 5 000,- Sk,
b/ podľa § 16 ods. 5 tohto VZN možno uložiť pokutu do výšky 20 000,- Sk.
2/ Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe sankciu do výšky 200 00,- Sk, výnosy z týchto
sankcií sú príjmom mesta.
3/ Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4/ Pri porušení zákonných predpisov nad rozsah tohto VZN postúpi Mesto Brezno priestupok na
príslušný orgán štátnej správy.

§ 18
Kontrola
1/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a/ osoba /organizácia/ oprávnená na zber
b/ mestská polícia
c/ útvar kontroly
d/ poverení zamestnanci MsÚ
e/ poslanci MsZ Mesta Brezna

§ 19
Využitie výnosu miestneho poplatku
Výnos z miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a DSO, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
/§39, ods. 6, zákona o odpadoch/

§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa VZN Mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.
062 schválené uznesením MsZ v Brezne č. 126/2001, zo dňa 14. 12. 2001.
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§ 21
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi č. 104/2004 bolo schválené uznesením MsZ Mesta Brezna č. 182/2004 zo dňa
14.12.2004
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 16.12.2004.
a účinnosť nadobúda dňa 1.1.2005.

Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta Brezna
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Príloha č. 2
______________________________________________________________
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ /VRÁTANE VÝKOPOVEJ
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
_____________________________________________________________
17 01
BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
_____________________________________________________________
17 01 01
betón
O
17 01 02
tehly
O
17 01 03
obkladačky, dlaždice a keramika
O
17 01 06
zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
N
17 01 07
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
O
_________________________________________________________________
17 02
DREVO, SKLO A PLASTY
_________________________________________________________________
17 02 01
drevo
O
17 02 02
sklo
O
17 02 03
plasty
l7 02 04
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné
látky alebo kontaminované nebezpečnými
látkami
N
_________________________________________________________________
17 03
BITÚMELOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY
_________________________________________________________________
17 03 01
bitúmelové zmesi obsahujúce uhoľný decht
N
17 03 02
bitúmelové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
O
17 03 03
uhoľný decht a dechtové výrobky
N
2_____________________________________________________________
17 04
KOVY /VRÁTANE ICH ZLIATIN/
_________________________________________________________________
17 04 01
meď, bronz, mosadz
O
17 04 02
hliník
O
17 04 03
olovo
N
17 04 04
zinok
O
17 04 05
železo a oceľ
O
17 04 06
cín
O
17 04 07
zmiešané kovy
O
17 04 09
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými
látkami
N
17 04 10
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné
nebezpečné látky
N
17 04 11
káble iné ako uvedené v 17 04 10
O
________________________________________________________________
17 05

ZEMINA /VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH
PLOCH/, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
________________________________________________________________
17 05 03
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné
látky
N
17 05 04
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 05
výkopová zemina obsahujúce nebezpečné látky
N
17 05 06
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
O
17 05 07
štrk zo železničného zvršku obsahujúci
nebezpečné látky
N
17 05 08
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený
v 17 05 07
O
________________________________________________________________
17 06

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE
AZBEST
________________________________________________________________
17 06 01
izolačné materiály obsahujúce azbest 0
N
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17 06 03

iné izolačné materiály pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
N
17 06 04
izolačné materiály iné ako uvedené
v 17 06 01 a 17 06 03
O
17 06 05
stavebné materiály obsahujúce azbest
O
________________________________________________________________
17 08
STAVEBNÝ MATERÁL NA BÁZE SADRY
________________________________________________________________
17 08 01
stavebné materiály na báze sadry
kontaminované nebezpečnými látkami
N
17 08 02
stavebné materiály na báze sadry iné
ako uvedené v 17 08 01
O
_________________________________________________________________
17 09
INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
_________________________________________________________________
17 09 01
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce
ortuť
N
17 09 02
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce
PCB /napr. tesniace materiály, podlahové
kratiny na báze živíc, izolačné zasklenie
a kondenzátory obsahujúce PCB/
N
17 09 03
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane
zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné
látky
N
17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
________________________________________________________________
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§ 18
Kontrola

1/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a/ osoba /organizácia/ oprávnená na zber
b/ mestská polícia
c/ útvar kontroly
d/ poverení zamestnanci MsÚ
e/ poslanci MsZ Mesta Brezna

§ 19
Využitie výnosu z miestneho poplatku
Výnos z miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a DSO, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
/§ 39, ods.6, zákona o odpadoch/
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa VZN Mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Č. 062 schválené uznesením MsZ v Brezne č. 126/2001, zo dňa 14.12.2001
§ 21
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi č. 104/2004 bolo schválené uznesením MsZ Mesta Brezna č.................
zo dňa............
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa..........
a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia ......................

