Všeobecne záväzné nariadenie . 70/2001
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná pod a ustanovenia § 6 zák. .369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 39 ods. 4 zák. . 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa d a 26.11.2001 uznieslo - uznesením
. 237-28/II-2002-MsZ bod 1/ - vyda toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná
( alej len VZN) :
Všeobecne záväzné nariadenie
o odpadoch
I. as
Úvodné ustanovenia
§1
Ú el úpravy
Nakladanie s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch ( alej len zákona) je
v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpe nosti
zdravia ob anov.
Toto VZN sa vydáva cie om ur i vhodný systém zberu komunálnych odpadov a drobného
stavebného odpadu ( alej len odpad) na území mesta jeho zavedením :
zabezpe i zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta za
ú elom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom vrátane
zabezpe enia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov meste a zabezpe enia priestoru, kde môžu ob ania odovzdáva oddelené
zložky komunálnych odpadov rámci separovaného zberu,
zabezpe i pod a potreby, najmenej dva krát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za ú elom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných odpadov.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Odpadom je hnute ná vec, ktorej sa jej držite zbavuje, chce sa jej zbavi alebo v súlade
s týmto VZN je povinný sa jej zbavi .
Pôvodca odpadu je každý, koho innos ou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.

Držite odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
Odpadové hospodárstvo je innos zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpe nosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi
v súlade s týmto zákonom.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškod ovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškod ovania.
Zber odpadov je zhromaž ovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na ú el ich
prepravy.
Zhromaž ovanie odpadov je do asné uloženie odpadov pred alším nakladaním s nimi.
Triedenie odpadov je delenie odpadov pod a druhov alebo odde ovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradi ako samostatné druhy odpadov.
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
Nebezpe né odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpe ných vlastností.
Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri innosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri innosti právnických osôb
alebo fyzických osôb – podnikate ov, ako aj odpady vznikajúce pri innosti mesta pri istení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov.
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškod ovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Mesto Dobšiná zabezpe uje zneškod ovanie
odpadov zmluvne na skládke v obci Štítnik alebo v meste Rož ava.
Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri udržiavacích prácach a ktoré si ob an
vykonáva svojpomocne.
Zvyškový komunálny odpad je zostatok komunálneho odpadu povyseparovaní jednotlivých
zložiek.
II. AS
§3
Povinnosti pôvodcu odpadu právnických, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
ob anov
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikate om a produkuje
ro ne viac než 50 kg nebezpe ných odpadov alebo 1 tonu vlastných odpadov, vypracúva
vlastný program odpadového hospodárstva. Povinnos pôvodcu odpadu vypracova program
odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady, ako aj drobné stavebné odpady, mesto,
na ktorom území tieto odpady vznikajú.

Každý je povinný naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza v súlade s týmto VZN.
Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chráni zdravie
udí a životné prostredie.
Zakazuje sa :
uloži alebo ponecha odpad na inom mieste ako na mieste na to ur enom v súlade
s týmto VZN,
zneškodni odpad alebo zhodnoti odpad inak ako v súlade s týmto VZN,
zneškodni odpad vypúš aním a vhadzovaním do vodného recipienta,
spa ova odpad mimo zariadení na to ur ených,
zmiešava s komunálnym odpadom kvapalné odpady, odpady, ktoré sú
v podmienkach skládky výbušné a hor avé, infek né odpady zo zdravotníckych
a veterinárnych zariadení,
zneškod ova odpad riedením za ú elom znižovania koncentrácie nebezpe ných
látok.
Náklady na zneškod ovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškod ovanie odpadu
vrátane zberu a úpravy vykonáva.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnute nosti zistí, že na jeho nehnute nosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámi bezodkladne okresnému
úradu a mestu.
Okresný úrad na základe odseku 5 požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu, takto zistená osoba je povinná zabezpe i zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
Ak sa pod a odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnute nosti
v rozpore s týmto VZN, okresný úrad za ne konanie, i vlastník, správca alebo nájomca tejto
nehnute nosti je :
pôvodcom odpadu,
neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnute nosti,
mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
Ak sa v konaní pod a odseku 7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnute nosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, niektorá zo
skuto ností uvedených v odseku 7, prejde povinnos zabezpe i zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnute nosti.
Ak sa pod a odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnute nosti,
zabezpe í zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad.
Kto zabezpe il zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8 alebo 9, má
nárok na náhradu vynaložených nákladov vo i osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu
na nehnute nosti v rozpore so zákonom o odpadoch.

Pôvodca odpadu je povinný vlastni , alebo ma v prenájme na zber zostatkového
komunálneho odpadu typizovanú zbernú nádobu bu 110 l alebo 1100 l alebo igelitové
vrecia. Zberné nádoby a igelitové vrecia je možné zakúpi na TS Dobšiná.
Pôvodca odpadu je povinný odpady odovzda len tomu, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonanie tejto innosti s mestom Dobšiná.
Pôvodca odpadu je povinný :
zriadi vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo ahko prístupné a aby
nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného prostredia ob anov
po as celého roku sprístupni zbernú nádobu (vyhradené miesto o isti od snehu
a iných ne istôt),
umiestni zbernú nádobu do 10 m od verejnej komunikácie, nádoba nesmie by za
bránou a inými prekážkami,
ponecha zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne
potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú ur ené ako vyhradené miesta a po
vyprázdnení odpadu zabezpe i ich uloženie na pôvodné miesto,
V zimnom období odstráni závadu spôsobenú zamrznutím obsahu nádoby,
ak nastanú okolnosti, ktoré znemož ujú alebo s ažujú prístup k zbernému miestu,
postara sa o náhradné umiestnenie,
zabezpe i dezinfekciu zberných nádob pod a potreby minimálne dva razy ro ne,
dba o to, aby nedochádzalo k prepl ovaniu zberných nádob,
zabezpe i ozna enie zbernej nádoby pod a názvu ulice a ísla domu (vchodu).
Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo užívate om nehnute nosti záhradkárskej chaty,
chaty slúžiacej na individuálnu rekreáciu, chaty slúžiacej na podnikanie, hromadnej garáže je
povinný odpad zneškod ova v kontajneroch.
§4
Povinnosti mesta
Orgány mesta sú povinné prostredníctvom svojho výkonného orgánu MsÚ Dobšiná :
vypracova a dodržiava schválený program odpadového hospodárstva,
uzatvori zmluvu s oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou s právom
podnikania, na zber, prepravu a zneškod ovanie odpadu,
vybera miestny poplatok za zber, prepravu a zneškod ovanie odpadov, ktoré vznikli
na území mesta,
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve,
dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýš anom spôsobe nakladanie s odpadmi
zo stavebnej innosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
pravidelne zabezpe ova prostredníctvom médií informovanos pôvodcov odpadu o
zbere, preprave a zneškod ovaní odpadu,
zabezpe i zberné kontajnery na separovanie skla,
zabezpe i kontajner – Vyše mesta, Cigánska osada, Niže mesta, Lányi Huta, garáže
na Železni nej ul. a Budovate skej ul..
§5

Povinnosti držite a odpadu
Držite odpadu je povinný :
zhromaž ova odpady utriedené pod a druhov odpadov a zabezpe i ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim ú inkom,
zhromaž ova oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín,
zabezpe ova zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,
na vyžiadanie mesta poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
odovzdáva odpady len osobe oprávnenej naklada s odpadmi pod a zákona o
odpadoch . 223/2001 Z.z.
Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný :
zverej ova druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
vyžadova preukázanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu
právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikate a
alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy,
bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevzia ani kúpi ,
vies a uchováva evidenciu o osobách pod a písmena b, ako aj o druhoch a množstve
odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených.

§6
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Mesto zabezpe í odvoz zostatkového komunálneho odpadu od pôvodcu odpadu v tomto
asovom intervale :
odvoz obsahu zberných nádob 110 litrových a igelitových vriec, raz za týžde ,
odvoz obsahu zberných nádob 1100 litrových, raz za týžde ,
odvoz obsahu z kontajnerov pod a potreby minimálne raz za mesiac.
Komunálny odpad je pôvodca povinný separova na tieto zložky :
papier - zbierajú sa noviny, asopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek,
adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky (nesmie obsahova :
pergamenový, asfaltový, brúsiaci, napúš aný, mastný, lakovaný, pauzovací a dechtový
papier, papier s kovovou fóliou, textilom, plastom a inými prímesami, obuvnícku
lepenku, papierový prach, výseky dierova iek a nesmie obsahova ne istoty - piesok,
uhlie, kovy, sklo, cement),
sklo - zbiera sa spolu biele a farebné sklo, f aše bez kovového záveru, vypláchnuté
sklené repy poháre, tabu ové sklo (nesmie obsahova : keramiku, kameninu,
porcelán, olovené sklo, sklo s drôtenou vložkou, žiarovky, žiarivky),
železný šrot a farebné kovy,
PER-f aše (polyetyléntereftalát) - zbierajú sa nevratné nápojové f aše bez rozdielu
farby,

oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (najmä olovené
akumulátory, žiarivky, výbojky, lie ivá, mono lánky, farby, oleje z áut),
objemný odpad (najmä koberce, chladni ky, televízory, vnútor. sanita, vane,
umývadla, skrine),
drobný stavebný odpad (najmä odpad pri ma ovaní, vybúraní podlah, opravy omietok,
výmena okien, dverí).
§7
Spôsob zhromaž ovania a separovania komunálneho odpadu
Vyseparované zložky komunálneho odpadu je pôvodca povinný zbiera nasledovne :
sklo - do zberných kontajnerov s nápisom „Sklo“ umiestnených na TS v ase od 7.00
hod. do 15.00 hod. v pracovných d och,
železný šrot, farebné kovy - odovzda do zberní kovového šrotu Niže mesta pri
Technických službách,
oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín odovzda do zberne na
TS Dobšiná alebo pri pojazdnom zbere papiera, tekuté odpady odovzdáva
v uzatvárate ných obaloch, lie ivá prostredníctvom lekární,
objemný odpad - na skládke TS od 7.00 hod. do 15.00 hod. v pracovných d och,
drobný stavebný odpad - na skládke TS od 7.00 hod. do 15.00 hod. pracovných d och.
Pôvodca komunálneho odpadu má možnos vyseparované zložky komunálneho odpadu :
zberový papier – odovzda do zberní papiera, alebo raz za štvr rok na základe
oznámenia odovzda do pojazdných zberní,
PET-f aše – separova do igelitových vriec raz za štvr rok na základe oznámenia
alebo priamo odovzda firme TS Dobšiná, prípadne do zberní.

III. AS
§8
Poplatky a kontrola
Poplatky za odvoz a zneškod ovanie odpadov na skládke budú ur ované každoro ne pod a
VZN o miestnych poplatkoch.
Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením je oprávnený vykonáva
primátor mesta Dobšiná, Mestská polícia Dobšiná, komisia verejného poriadku, komisia
životného prostredia pri Mestskom zastupite stve v Dobšinej a hlavná kontrolórka mesta.
Mestská polícia dbá o dodržiavanie poriadku v okolí zberných nádob a na verejne prístupných
miestach.
§9

Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto :
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch . 223/2001
Z.z.,
uloží odpad na iné miesto než na miesto ur ené mestom, § 3, odst. 3 písm. a) VZN,
nesplnil oznamovaciu povinnos pod a §-u 3 odst. 5,
neposkytne mestom požadované údaje pod a §-u 5 odst. 1 písm. d).
Za priestupok pod a odseku 1 možno uloži pokutu 5 000 Sk.
Primátor mesta môže právnickej osobe uloži za porušenie tohto VZN pokutu 200 000 Sk
v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Mestská polícia prejednáva priestupky v blokovom konaní v zmysle § 86 ods.b) zákona .
372/1990 Zb. v znení noviel.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté sank né postihy, ktoré je možné uloži v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. AS
§ 10
Spolo né, zrušovacie ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN schva uje Mestské zastupite stvo v Dobšinej.
D om ú innosti tohto VZN ruší 2 oddiel II. VZN .4/91 v znení neskorších zmien
a doplnkov, schválený uznesením MsZ d a 19.12.1991.
Ing. Ján Vozár
primátor mesta

