Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane vytriedeného zberu
v meste
Hierarchia odpadového hospodárstva
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
predchádzanie vzniku odpadu,
príprava na opätovné použitie,
recyklácia,
iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
zneškodňovanie.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Mesto pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber a likvidáciu zmesového
komunálneho odpadu a likvidáciu drobného stavebného odpadu prostredníctvom
oprávnenej organizácie.
2. Mesto určuje na zber komunálneho odpadu tieto druhy zberných nádob, ktoré
zodpovedajú systému zberu:
a) Zberná nádoba o objeme 110 l
b) Zberná nádoba o objeme 120 l
c) Zberná nádoba o objeme 240 l
d) Zberná nádoba o objeme 1100 l
e) Veľkokapacitný kontajner
f) Odpadové koše
g) Zberné nádoby a vrecia na triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
- 1 100 l zberné nádoby:
A. Žltej farby – plasty, kovy (kovové obaly), tetrapaky (viacvrstvové obaly)
B. Modrej farby – papier
C. Zelenej farby – sklo
- Vrecia:
A. žltej farby – plasty, kovy (kovové obaly), tetrapaky (viacvrstvové obaly)
B. jutové vrecia – sklo
C. hnedej farby – biologický rozložiteľný odpad zo záhrad
3. Komunálny odpad sa triedi nasledovne:
a) Zmesový KO
b) Oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu
1. využiteľné zložky
2. odpad s obsahom škodlivín
3. biologicky rozložiteľný odpad
c) Objemný komunálny odpad

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania zmesových komunálnych odpadov.
1. Mesto zabezpečí odvoz zmesových komunálnych odpadov od pôvodcov odpadu v deň
Vývozu (podľa harmonogramu) od 6,00 do 18,00 hod.
Do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu je zakázané
ukladať:
a) Zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je v meste zavedený triedený zber
b) Objemný komunálny odpad
c) Drobný stavebný odpad,
d) Odpad zo záhrad a parkov
e) Odpad s obsahom škodlivín, odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý
f) Hygienicky a epidemiologicky závadný odpad, infekčný odpad (napr. telá uhynutých
zvierat a pod.)
2. Zakazuje sa :
a) zberné nádoby preplňovať alebo preťažovať odpadom.
b) zberné nádoby, ktoré sú opatrené krytom po vložení odpadu ponechať otvorené.
c) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnosti.
3. Pôvodca je povinný:
a) vlastniť alebo mať v prenájme typizovanú zbernú nádobu ( 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l)
na zber komunálnych odpadov,
b) zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo ľahko prístupné a aby
nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného prostredia občanov,
c) počas vývozu sprístupniť zbernú nádobu ( vyhradené miesto očistiť od snehu a
iných nečistôt )
d) umiestniť zbernú nádobu do 10 m od verejnej komunikácie ( nádoba nesmie byť za
bránou a inými prekážkami ),
e) ponechať zberné nádoby na chodníkoch a verejných komunikáciách len na dobu
nevyhnutne potrebnú na vyprázdnenie nádoby, ak tieto miesta nie sú určené ako
vyhradené miesta, a po vyprázdnení zbernej nádoby zabezpečiť jej uloženie na
pôvodné miesto,
f) v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu zbernej nádoby,
g) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu,
postarať sa o náhradné umiestnenie,
4. Mesto v súvislosti s intervalom (frekvenciou) zberu (vývozu) zmesového komunálneho
odpadu, veľkosti zberných nádob a počtu osôb žijúcich v jednej domácnosti odporúča
počet zberných nádob.
a) Fyzické osoby:
1. Rodinné domy. Na zber zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov
sa používajú 110 l zberné nádoby, 120 l zberné nádoby a 240 l zberné nádoby.
- Interval zberu – podľa harmonogramu:
1x za týždeň
- Odporúčaný počet zberných nádob:

1. Jednočlenná až štvorčlenná domácnosť- jedna 110 l alebo 120 l zberná
nádoba
2. Päťčlenná a viacčlenná domácnosť - dve 110 l alebo 120 l zberné nádoby
alebo jedna 240 l zberná nádoba
2. Bytové domy. Na zber zmesového komunálneho odpadu z bytových domov sa
používajú 1 100 l zberné nádoby.
-Interval zberu - podľa harmonogramu:
2 x za týždeň
- Odporúčaný počet zberných nádob:
Na 16 bytových jednotiek - jedna 1 100 l zberná nádoba
b) Podnikatelia a právnické osoby:
1. Podnikatelia a právnické osoby ukladajú zmesový komunálny odpad do 110 l
zberných nádob, 120 l zberných nádob, 240 l zberných nádob, alebo 1 100 l
zberných nádob.
- Interval zberu – podľa harmonogramu:
1x za týždeň
2.Podnikatelia a právnické osoby, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do
veľkokapacitného kontajnera
-Interval zberu- individuálne (podľa potreby)
c) Verejné priestranstvá:
1. Zberné nádoby: odpadové koše
2.Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách
a otvorených priestranstvách mesta je zbieraný do odpadových košov.
3.Zakazuje sa do odpadových košov ukladať iný odpad ako zmesový komunálny
odpad, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách, t.j. zakazuje sa
ukladať komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti,
atď.
d) Cintorín:
1. Zberné nádoby:
- veľkokapacitné kontajnery
- 1 100 l zberná nádoba
2. Zakazuje sa :
- do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu z cintorínov
ukladať iný odpad ako komunálny odpad z cintorínov
3. Interval zberu:
- veľkokapacitné kontajnery – individuálne (podľa potreby)
- 1100 l zberná nádoba podľa harmonogramu:
1 x za týždeň
e) Záhradkárske osady:

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu zo záhradkárskej osady sa použijú 1 100
zberné nádoby, ktoré sú pristavené ku záhradkárskym osadám.
2. Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene pôvodca prednostne zhodnocuje na
vlastnom zariadení (kompostovaním).
3. Zakazuje sa:
- ukladať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene k zberným nádobám na
stanoviskách zberných nádob.
4. Interval zberu:
- veľkokapacitné kontajnery – podľa harmonogramu jar –jeseň na zber objemového
odpadu
- 1100 l zberná nádoba podľa harmonogramu:
1 x za týždeň

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Využiteľné zložky komunálneho odpadu sú zložky, ktoré je možné opätovne spracovať.
Na území mesta sa zabezpečuje zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu v rámci
triedeného zberu komunálneho odpadu:
1. Odpad z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi:
a) Papier
b) Plasty
c) Kovy (kovové obaly)
d) Tetrapaky (viacvrstvové obaly)
e) Sklo
2.Biologicky rozložiteľný komunálny odpad okrem tých, ktorých pôvodcom je
prevádzkovateľ kuchyne
3.Odpad s obsahom škodlivín z domácnosti
4.Objemový odpad
5.Drobný stavebný odpad
6. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotnícke pomôcky
7.Textil
A. Odpad z obalov a odpady z neobalových výrobkov
a) Triedený zber komunálneho odpadu sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených
1 100 l zberných nádob a vriec nasledovne:

Papier
Zberné nádoby modrej farby:
1. Ukladá sa - papierové odpady (kartón, zošity, časopisy, noviny)
2. Zakazuje sa - ukladať mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly na vajíčka,
obaly z viacvrstvových materiálov, použité jednorazové plienky, použité papierové
utierky, a pod.

V meste sa zavádza zber papiera :
- do zberných nádob
- mobilný zber
O termínoch mobilného zberu papiera bude mesto informovať prostredníctvom dostupných
informačných systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná tabuľa, atď.)

Sklo
Zberné nádoby zelenej farby a jutové vrecia:
1. Ukladá sa - sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, atď.), tabuľové
sklo bez drôteného výpletu.
2. Zakazuje sa - ukladať žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným
výpletom, a pod.

Plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály –VKM
Zberné nádoby a vrecia žltej farby:
1. Ukladá sa - plastové odpady (prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov,
atď.), kovové obaly (plechovky, alobal, viečka od jogurtov, atď.), Viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapaky) na báze lepenky. Plastové fľaše sa ukladajú
tak, že sa ich objem zmenší stlačením (vytlačením prebytočného vzduchu).
2. Zakazuje sa: ukladať viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.,
znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

b) Vývoz zberných nádob a vriec určených na triedený zber komunálneho odpadu sa
vykoná podľa harmonogramu uvedeného prostredníctvom dostupných informačných
systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná tabuľa, atď.)
c) Je zakázané do zberných nádob a vriec určených na triedený zber ukladať iné zložky
komunálneho odpadu ako tie, pre ktorých zber je daná zberná nádoba určená.

B. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov
a) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
b) jedlé tuky a oleje,
c) biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane cintorínov

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
1. Vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad sa nezavádza. Dôvodom nezavedenia vykonávania triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je ekonomická
neúnosnosť, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50
% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
a) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne.
b) Zakazuje sa biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad ukladať do
nádob určených na zber komunálnych odpadov.
c) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov
a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
d) Zberné nádoby sa určujú na základe dohody medzi prevádzkovateľom kuchyne
a zberovou spoločnosťou.
Jedlé tuky a oleje
1. Na území mesta je zavedený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov
a tukov z domácností.
2. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
3. Jedlé oleje a tuky sú vyvážané v rámci mobilného zberu na základe harmonogramu
zberu odpadu a zároveň vyhlásenia jeho vývozu na webovom sídle mesta dostupných
informačných systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná tabuľa, atď.)
4. Zhromažďovanie olejov a tukov sa uskutočňuje v deň ich odvozu a to priamo do
pristaveného vozidla na dohodnutom mieste. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových
fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
5. Obyvatelia majú možnosť jedlé oleje a tuky mimo kalendárového zberu bezplatne
odovzdať na zbernom dvore.
Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane cintorínov
1. Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na
kompostovanie.
2. Mesto umožňuje fyzickým osobám ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie
biologicky rozložiteľných odpadov. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol,
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý
chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, potraviny po záručnej dobe.
V prípade väčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (tráva)
môže obyvateľ mesta tento odpad odovzdať vo vreciach na:
- dvore MsÚ, ul. Za mostom, Vrútky
- na zbernom dvore Ul. Robotnícka č.20, Martin, v súlade s § 8 tohto VZN

3. Biologický rozložiteľný odpad z cintorína sa separuje do veľkokapacitných
kontajnerov, s odvozom na zhodnotenie podľa potreby.
4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ukladá do nádob alebo vriec hnedej farby.
5. Vývoz nádob/vriec určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa
vykonáva podľa harmonogramu uvedeného prostredníctvom dostupných informačných
systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná tabuľa, atď.)
6. Je zakázané do nádob/vriec určených na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
ukladať iné zložky odpadu.

C. Odpad s obsahom škodlivín z domácností
Odpad s obsahom škodlivín je napr.:
1. Elektroodpad z domácností :
a) veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, elektrické
sporáky, mikrovlnné rúry, a pod.)
b) malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, a pod.)
c) telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne, telefónne a faxové
prístroje, osobné počítače, a pod.)
d) spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, a
pod.)
Vyseparovaný elektroodpad z domácnosti je možné odovzdať:
- v rámci spätného odberu pri kúpe nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za
kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie
a rovnakého funkčného zariadenia ako predávané elektrozariadenie,
-na zbernom dvore Ul. Robotnícka č.20, Martin, v súlade s § 8 tohto VZN
-2 x ročne pri mobilnom zbere podľa harmonogramu uvedeného prostredníctvom
dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná tabuľa,
atď.)

2. svetelné zdroje (svietidlá pre žiarivky, žiarivky, výbojky, a pod.)
3. kyseliny, rozpúštadlá, zásady, farby, tlačiarenské farby
4. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
5. oleje a tuky

a) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber
komunálneho odpadu.
b) Odpad s obsahom škodlivín môžu obyvatelia mesta odovzdať
-na zbernom dvore Ul. Robotnícka č.20, Martin, v súlade s § 8 tohto VZN
-2x ročne pri mobilnom zbere podľa harmonogramu uvedeného prostredníctvom
dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná
tabuľa, atď.)

D. Objemový odpad
1. Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou
nespĺňa podmienky uloženia do zberných nádob ( napr. skrine, sedačky, a pod.)
uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) až d) a f) až h) tohto VZN.
2. Minimálne 2 x za rok, spravidla v jarných a jesenných mesiacoch budú pristavené
veľkokapacitné kontajnery na zber objemných odpadov a oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia.
3. V prípade naplnenosti takto pristaveného veľkokapacitného kontajnera môže držiteľ
objemného komunálneho odpadu tento odpad uložiť aj k veľkokapacitnému
kontajneru a takto uložený objemný komunálny odpad bude oprávnenou organizáciou
odvezený.
4. O termínoch pristavenia veľkokapacitných kontajnerov a odvozu objemného
komunálneho odpadu bude mesto informovať prostredníctvom dostupných
informačných systémov (internetová stránka mesta, Vrútočan, úradná tabuľa mesta,
atď.)
5. Zakazuje sa ukladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako
aj k zberným nádobám na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné
priestranstvá mesta.
6. Mesto umožňuje fyzickej osobe - obyvateľovi s trvalým pobytom v meste Vrútky –
pôvodcovi objemného komunálneho odpadu v prípade potreby mimo harmonogram
zberu a prepravy objemného komunálneho odpadu odovzdať takýto odpad bezplatne:
- na dvor MsÚ, ul. Za mostom, Vrútky.
- v zbernom dvore na základe predloženia občianskeho preukazu, a čom oprávnená
organizácia vykoná záznam. Bezplatné uloženie je obmedzené objemom 500 kg ročne
na jednu bytovú jednotku. Objem nad 500 kg je spoplatnený podľa platného cenníka
oprávnenej organizácie. Náklady na dopravu objemného komunálneho odpadu na
skládku si pôvodca objemného komunálneho odpadu hradí sám.

E. Drobný stavebný odpad
1. Likvidácia drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) sa uskutočňuje formou
množstvového zberu a je zabezpečovaná odplatne v súlade s osobitným všeobecne
záväzným predpisom.
2. Držiteľ DSO je povinný z tohto odpadu najprv vytriediť
a použiteľné časti
zhodnotiť ( drevo, sklo, kovy, plasty ) a zvyšný DSO (zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. ) odovzdať na zbernom dvore, ul. Robotnícka
20, Martin.
3. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad
alebo k nim (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby), resp. do voľnej prírody.

F. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
ich odovzdáva do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

2. Zakazuje sa nespotrebované lieky vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo k nim a na verejné
priestranstvá.
G.Textil
Zberné nádoby s nápisom „Textil“
1. Ukladá sa čisté a suché šatstvo, prikrývky, posteľná bielizeň a pod.
2. Zakazuje sa vkladať silno znečistené šatstvo, nadrozmerné kusy (napr. koberce,
periny a pod.)
3. Interval zberu:
- podľa harmonogramu
2x za mesiac
-na zbernom dvore Ul. Robotnícka č.20, Martin, v súlade s § 8 tohto VZN
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli na Ul. Robotnícka č.20, Martin.
2. Mesto umožňuje obyvateľovi, v prípade potreby mimo harmonogramu odovzdať
vytriedené zložky komunálneho odpadu v zbernom dvore.
3. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou
osobou ako uvedenou v odseku 2 je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka.
4. Náklady na dopravu vytriedených zložiek komunálneho odpadu do zberného dvora si
pôvodca hradí sám. Fyzická osoba - obyvateľ, ktorá je pôvodcom komunálneho
odpadu, u ktorého je zavedený triedený zber môže odovzdať v zbernom dvore
bezplatne tieto zložky komunálneho odpadu:
a) bez obmedzenia:
1. papier a lepenky,
2. sklo,
3. šatstvo,
4. textílie,
5. jedlé oleje a tuky,
6. žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
7. batérie a akumulátory,
8. vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
9. drevo,
10. plasty,
11. kovy,
12. biologicky rozložiteľný odpad,
13. zemina a kamenivo,
b) maximálne 5 kg na domácnosť za rok:
1. fotochemické látky,
2. farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky,
3. rozpúšťadlá,
4. kyseliny,

c) oleje z motorových vozidiel – maximálne 5 litrov na jedno auto
za rok
5.
6.

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Obyvatelia sú povinní
pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík.
Prevádzka zberného dvora je zverejnená na webovom sídle mesta a na webovej stránke
prevádzkovateľa.

