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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2013 o odpadoch.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 06.05.2013 všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013
o odpadoch. Na základe požiadaviek právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sa
rozšíril sortiment ponúkaných zberných nádob. Z dôvodu spresnenia prideľovania
a umiestnenia nádob ako aj spresnenia nakladania s drobným stavebným odpadom (ďalej len
„DSO“) a využívania zberného dvora v Považskom Chlmci, ktorý nie je funkčný z dôvodu
predbežného opatrenia, bolo potrebné dané skutočnosti zapracovať do všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len „VZN“).
Navrhované zmeny sú potrebné k zlepšeniu evidencie poplatníkov, ktorí majú viac
nehnuteľností ako aj prehľadnosť pri evidencii prevádzok, ktoré sú do systému nakladania
s komunálnym odpadom (ďalej len „KO“) prihlásení iba ako spoluužívatelia na základe
nájomných zmlúv. Ďalej dôjde k prehľadnosti evidencie nádob a ich využívanie platiacimi
poplatníkmi.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, pričom dopad na rozpočet
mesta možno očakávať pozitívny, nakoľko po vykonanej kontrole evidovaných nádob
a poplatníkov možno očakávať, že nehnuteľnosti, ktoré nie sú využívané prihlásenými
poplatníkmi sa budú musieť zapojiť do systému nakladania s odpadom podľa platného VZN
čím by došlo k zvýšeniu príjmu z poplatkov za KO a DSO.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 39 ods. 6, 7, 14 a 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch.

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA
č. ...../2015,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o odpadoch
Čl. I
1.

Článok 3 Zberné nádoby a spôsob zberu sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Článok 3
Zberné nádoby a systém zberu
1. Nádoby sa poplatníkom prideľujú na základe ich požiadavky. Pri paušálnom poplatku
za KO a DSO mesto zabezpečí vývoz odpadu len z jedného zberného miesta,
prednostne z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade, že sa poplatník zdržiava v
rámci mesta v inej nehnuteľnosti ako na adrese jeho trvalého pobytu, môže sa prihlásiť
k prechodnému pobytu alebo k užívaniu nehnuteľnosti na inú adresu, ako je adresa
jeho trvalého pobytu. Na túto adresu mu bude pridelená zberná nádoba, pričom dôjde
k úprave stavu zberných nádob na adrese trvalého pobytu.
2. V priebehu roka mesto vykonáva priebežne kontrolu evidencie nádob a poplatníkov. Z
adresy, na ktorej nebude nikto prihlásený k poplatku za KO a DSO bude zberná
nádoba stiahnutá, resp. bude upravený stav nádob a frekvencia vývozu podľa
aktuálneho počtu poplatníkov na danej adrese.
3. Pre fyzické osoby, bývajúce v rodinných domoch, ktorých trvalý pobyt je totožný s
adresou rodinného domu sú prideľované zberné nádoby podľa počtu poplatníkov
v rodinnom dome. V prípade, že bude nádoba odcudzená, prípadne poškodená,
užívateľ je povinný požiadať o výmenu resp. novú zbernú nádobu písomne, e-mailom
alebo telefonicky na Mestskom úrade v Žiline.
4. Fyzické osoby, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať nehnuteľnosť, ktoré nie sú
účastníkmi systému zberu komunálneho odpadu sú povinné splniť si povinnosti
vyplývajúce zo Zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a
DSO § 80, aby im bolo možné zabezpečiť zberné nádoby.
5. Počet potrebných zberných nádob a interval vývozu pre odvoz komunálnych
odpadov stanovuje mesto pôvodcom odpadov takto:
a) rodinné domy:
- 120 l zberná nádoba pre jednu až štyri fyzické osoby - poplatníkov,
- 140 l zberná nádoba pre päť až šesť fyzických osôb - poplatníkov,
- 240 l zberná nádoba pre sedem a viac fyzických osôb – poplatníkov,

b) bytové domy – 240 l, 770 l alebo 1 100 l zberná nádoba, pričom rozhodujúci je
počet fyzických osôb - poplatníkov prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt
v bytovom dome,
c) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby sa určujú na vývoz 120 l,
140 l, 240 l, 770 l a 1 100 l zberné nádoby. Výnimku z vyššie uvedených nádob
tvoria drobní živnostníci a drobné prevádzky, ktoré sú prevažne umiestnené
v rodinných domoch, resp. v bytoch a nebytových priestoroch s počtom 1-2
zamestnanci, napr., revízny technik, samostatná účtovníčka, samostatné nechtové
štúdio, stánok PNS, vzorková predajňa, a pod., ktoré môžu používať 60 l vrecia,
ktoré si zabezpečia na vlastné náklady, alebo budú jednotlivé prevádzky využívať
spoločné nádoby. Pri využívaní spoločných nádob musí byť zachovaný príslušný
objem medzi pristavenými nádobami a množstvom komunálneho odpadu, ktoré
prihlásili jednotlivé prevádzky na vývoz,
d) na spoločné využitie nádob pre fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby
a fyzické osoby - poplatníkov - 120 l, 140 l, 240 l, 770 l a 1 100 l zberné nádoby.
Spoločné využívanie je možné po súhlase príslušného Odboru Mestského úradu
v Žiline pričom objem zbernej nádoby musí zodpovedať počtu prihlásených
fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb – poplatníkov
v danej nehnuteľnosti.
6. Vývozný cyklus je stanovený nasledovne:
a) rodinné a bytové domy v mestských častiach – 1x týždenne,
b) bytové domy na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, Pod nemocnicou – 3x
týždenne,
c) bytové domy ostatné sídliská - 2 x za týždeň,
d) pre fyzické osoby- podnikateľov a právnické osoby – vývozný cyklus min 1x
týždenne. Zvýšenie frekvencie vývozu je možné písomne dohodnúť s príslušným
odborom MsÚ.
7. V mestských častiach na určených uliciach, kde nie je možné vykonávať zimnú
údržbu, resp. do miest, ktoré sú neprístupné pre mechanizáciu na vývoz KO a DSO
určí mesto stojiská na odkladanie a zber odpadu. Dotknuté fyzické osoby a právnické
osoby sú povinné tieto využívať.
8. V centrálnej mestskej zóne v starom meste, ohraničenom ulicami Horný Val a Na
Priekope mesto určuje pevné stojiská na odkladanie a vývoz pre fyzické a právnické
osoby nasledovne: ul. Makovického, Mydlárska, Radničná, Dolný Val, Na Priekope.
Ďalšie stojiská budú určené podľa potreby, pričom sa zakazuje umiestňovanie nádob
na komunálny odpad na ul. Štúrova, Farská, Sládkovičova, Bottova, Národná
a Mariánske námestie.
9. Na zber komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa použijú veľkokapacitné
kontajnery (ďalej len „VKK“), ktoré budú pristavené na základe dohody s príslušnou
záhradkárskou organizáciou max. 2 x ročne.
10. Vývoz VKK a zberných nádob z cintorínov bude mesto zabezpečovať podľa potreby.
11. Po podaní prihlášky na vývoz odpadov a dodávku zbernej nádoby, oprávnený
vývozca dodá pôvodcovi odpadu do 10 pracovných dní zbernú nádobu a zabezpečí
vývoz.
12. Komunálny odpad zneškodňuje oprávnený vývozca, ktorý má na uvedenú činnosť
uzatvorenú zmluvu s mestom v súlade s § 39 ods.7 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na riadenej skládke odpadov.“

2.

Článok 4 Povinnosti právnických a fyzických osôb sa nahrádza novým textom, ktorý
znie:

„Článok 4
Povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
1. Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby - poplatníci majú tieto
povinnosti:
a) Každá prevádzka na území mesta musí byť prihlásená do systému zberu
komunálneho odpadu. Ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba
vlastní alebo prevádzkuje na území mesta viac prevádzok, každá musí byť
prihlásená do systému zberu KO samostatne.
b) Poplatník, ktorý prenajíma priestory a uhrádza poplatok za vzniknutý komunálny
odpad aj za prevádzky, ktoré sú v podnájme na základe zmluvy, je povinný tieto
prihlásiť na Mestskom úrade v Žiline. V prípade, že dôjde v objekte k zmenám,
napr. k zmene počtu poplatníkov, k zmene mena poplatníka, vzniká povinnosť
nahlásenia týchto skutočností na Mestský úrad v Žiline.
c) Nakladať s odpadmi v súlade s týmto nariadením a chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.
d) Užívať nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu na území mesta, riadne
sa o ne starať, zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote.
Odpad riadnym spôsobom uložiť do zberných nádob a tieto uzatvoriť. Zberné
nádoby plniť iba odpadom na ktorý je nádoba určená. Prikladanie akéhokoľvek
odpadu k zberným nádobám sa považuje za znečisťovanie okolia nádob.
e) Zabezpečiť, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob. Právnické osoby a fyzické
osoby - podnikatelia zabezpečia v prípade prepĺňania nádob zvýšenie počtu alebo
objemu zberných nádob alebo to nariadi mesto.
f) Zberné nádoby určené na zmesový komunálny odpad musia byť umiestnené na
nehnuteľnosti vo vlastníctve užívateľa zbernej nádoby. V dňoch zberu
zmesového komunálneho odpadu môžu byť zberné nádoby uložené na verejnom
priestranstve (napr. chodník, okraj miestnej komunikácie) na dobu nevyhnutnú na
ich vyprázdnenie.
g) Nové miesta na umiestnenie zberných nádob je možné vytvoriť len so
súhlasom Mesta Žilina. Toto miesto musí byť zvolené tak, aby sa zohľadnili
vhodné donáškové a odstupové vzdialenosti pri zbere odpadu a zároveň
hygienické a estetické podmienky.
h) Ak vývozný deň pripadá na sviatok pristaviť nádobu na vývoz podľa
harmonogramu zverejneného mestom. Ak nebude nádoba pripravená, vývoz bude
zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale.
2. Na území mesta sa zakazuje fyzickým osobám a iným organizáciám
než
oprávnenému vývozcovi odvážať premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich,
akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať
si jeho časti alebo umiestňovať komunálne odpady do iných ako na to určených
nádob.
3. Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov ich
zneškodňovanie ako aj zber vytriedených zložiek odpadov a ich zhodnocovanie na
území mesta môže zabezpečovať iba organizácia (ďalej oprávnený vývozca), ktorá má
na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom v súlade s § 39 ods.7 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Mesto v súčinnosti s vývozcom oboznamuje všetky fyzické a právnické osoby
s týždenným plánom ako aj zmenami vo vývoze komunálneho a triedeného odpadu
v meste a mestských častiach na http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabulamesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto.“
3.

V článku 6 sa v odseku 3 nahrádza text „- sklo – 1x týždenne“ novým textom „- sklo – 3x
za mesiac“.

4.

Článok 11 Drobné stavebné odpady sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Článok 11
Drobné stavebné odpady
1. Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú komunálne odpady vznikajúce
z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom,
ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch
domácnosti sú to 4 m3) napr. v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a pod.
2. Odpad uvedený v odseku 1 môžu fyzické osoby - poplatníci s trvalým pobytom na
území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline - ul. Jánošíkova. Odovzdať
odpad môžu fyzické osoby iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu
v množstve v množstve uvedenom v ods. 1., o čom oprávnená organizácia urobí
záznam. Objem nad 4 m3 je spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej
organizácie. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.
3. Je zakázané ukladať drobné stavebné odpady do nádob určených na komunálny
alebo triedený odpad a VKK určených na odpad pochádzajúci z cintorínov.
4. Držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s jeho nakladaním.
5. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem DSO (nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej
osoby ) v rámci prestavby bytu, domu si na vlastné náklady objedná VKK.
6. Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu realizuje
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, nejde o DSO ale o stavebný odpad
a ktorého pôvodcom je táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, tá je
povinná ho zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a na požiadanie mesta
predložiť doklad o jeho likvidácii.
7. Držitelia DSO 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 životného prostredia, znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.„

5.

V článku 12 ods. 3 sa v prvej vete vypúšťa text „na zberný dvor pri skládke v Považskom
Chlmci a“.

6.

V čl.13 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa text „na zbernom dvore pri skládke v Považskom
Chlmci a“.

7.

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 6/2013 o odpadoch
na území Mesta Žilina ostávajú nezmenené.

Čl. II
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ..............

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta, t. j. ................

Ing. Igor Choma
primátor

