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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č.VZN-02/2017, sa mení a dopĺňa takto:
1. § 15 znie:

§15
Biologicky rozložiteľné odpady (BRKO)
1.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho odpadu, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba oprávnená na podnikanie a/alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.

2.

Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

3.

Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov prostredníctvom vlastnej oprávnenej organizácie spôsobom:
a) katalógové č. 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
a1) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania jeho zberom na stanovištiach
určených k zloženiu veľkokapacitného kontajnera len v dobe pristavenia a trvania
pristavenia veľkokapacitného kontajnera. Termín zberu pre dané spádové oblasti
bude oznámený obvyklým spôsobom oznamovania. Biologicky rozložiteľný odpad
bude následne spracovaný kompostovaním.
a2) denne pondelok až sobota prevzatím na určenom priestore- kompostáreň- v
prevádzkovom čase 7,oo hod- 17,oo hod dňa.
a3) mesto nevykonáva zber odpadu kat.č. 20 01 08 z dôvodu že min. 50%
obyvateľstva realizuje vlastné kompostovanie tohto druhu odpadu.
a4) v mesiacoch marec až apríl bežného kalendárneho roka denne vo
veľkoobjemových kontajneroch umiestnených pri sadoch a parkoch na Hronskej
ulici. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne spracovaný kompostovaním.
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b) katalógové .č. 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností- celoročným odberom
v zbernom dvore -areál TS mesta,
c) zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti
o verejnú zeleň zabezpečuje mesto, podľa skutočnej potreby priebežne a pravidelne
počas celého roka.
4.

Určujú sa nasledovné spôsoby zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov:
4.1. odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov
umiestnených v areáli cintorína. Do týchto kontajnerov nájomcovia hrobových
miest/návštevníci cintorína a správca cintorína zhromažďujú odpady z jeho údržby.
Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy
odpadov, ktoré nepochádzajú z priestoru cintorína.
4.2. za zhodnocovanie komunálnych odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá
príslušná záhradkárska organizácia, pričom:
odpad zo zelene a z poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní
kompostovať. Ak takéto zhodnotenie nie je možné (z hľadiska jeho veľkého
množstva), platí pre pôvodcu biologicky rozložiteľného odpadu objednávkový
systém zberu prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá následne po dohode so
zástupcom záhradkárskej organizácie určí typ zbernej nádoby a počet, termín
pristavenia a termín odvozu zbernej nádoby.
4.3. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ako aj z ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb – nepodnikateľov (ďalej len žiadateľ) bývajúcich v rodinných
domoch na území mesta jeho pôvodcovia skompostujú v kompostéri, ak
nevykonávajú zber tohto druhu odpadu spôsobom podľa bodu 3 písm.a) tohto článku.
a)Kompostér o objeme 900 litrov pre žiadateľov bývajúcich v rodinných domoch
zabezpečuje mesto bezplatne prostredníctvom zberovej spoločnosti.
b) Žiadosť o poskytnutie kompostéra môže podať žiadateľ bývajúci v rodinnom dome
s vlastným orientačným číslom, ktorý je vlastníkom/spoluvlastníkom rodinného
domu.
Následne zberová spoločnosť uzatvorí so žiadateľom zmluvu o výpožičke
kompostéra, pričom tento kompostér zostáva majetkom mesta.
V prípade viacerých spoluvlastníkov rodinného domu sa zmluva o výpožičke
uzatvorí len s jedným spoluvlastníkom rodinného domu na základe písomnej
dohody/súhlasu spoluvlastníkov, ktorú žiadateľ predloží zberovej spoločnosti.
c) Právo na bezplatné poskytnutie kompostéra pre rodinný dom prostredníctvom
zberovej spoločnosti má len žiadateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti nemá voči mestu
nedoplatky a iné záväzky po lehote splatnosti.
d) Žiadateľ, ktorému bol kompostér poskytnutý, je povinný sa starať o poskytnutý
kompostér, udržiavať ho v dobrom stave, zodpovedá za jeho prípadnú stratu,
odcudzenie alebo poškodenie.
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5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva,
lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
5.1. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria
najmä: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat
a všetky iné odpady nemajúce biocharakter.
6. Zakazuje sa ukladať odpad zo záhrad a parkov (BRKO) do zberných nádob určených na
zmesový komunálny odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať akýmkoľvek
spôsobom (terén, vykurovacie zariadenie domácností a pod..).

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2018.

