Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1 / 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Mesto Poltár vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona
NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon
o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“):
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským komunálnym odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
- elektroodpadov z domácností,
- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
- jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
i) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
j) kontrole dodržiavania tohto VZN,
k) prejednávaní priestupkov.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta Poltár a jeho časti Zelené, Slaná Lehota,
Prievrana, Hájiky, Maky.
Článok 2
Hierarchia odpadového hospodárstva
V odpadovom hospodárstve sa uplatňuje so záväznosťou poradia priorít nasledovná hierarchia
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

Článok 3
Program odpadového hospodárstva
1. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva
mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej „KO“) a drobnými stavebnými odpadmi
(ďalej len „ DSO“), spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na
ich dosiahnutie.
2. Mesto je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnené
bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s nimi nakladá na území
mesta, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.
3. Mesto môže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na základe
uzatvorenej spolupráce.
4. Mesto je povinné schválený program zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom
sídle.
Článok 4
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbaviť.
2. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom o odpadoch.
3. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
4. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
5. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa;
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. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej
zelene na pozemkoch fyzických osôb.
6. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom
alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo
záhrad a parkov.
7. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

8. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
9. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
10. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
11. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
12. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
13. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase,
ktorú určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo
zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom mesto o tomto zbere informuje
obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
14. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
15. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
16. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
17. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) je právnická osoba so sídlom
v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. OZV, v súlade s udelenou autorizáciou,
zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za
zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
18. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a
posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah
rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového
zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní
s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na
zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
19. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky,
neobalové výrobky.
20. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového
výrobku.
21. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber
zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

22. Zberovou spoločnosťou sa rozumie mesto, obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá
nakladá s odpadom vznikajúcim na území mesta, obce, a to na základe zmluvy s mestom, obcou
uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
Článok 5
Práva a povinnosti mesta Poltár
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Poltár, ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak.
2. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa
Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša mesto. Mesto ustanoví vo
všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 81 ods. 3 zákona o odpadoch).
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona o odpadoch,
hradí mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije mesto
výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
7. Mesto je povinné zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na
jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu
v meste.
8. Mesto je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
a) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba
– podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania („ďalej len
prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1 zákona o odpadoch),
b) jedlých olejov a tukov z domácností,
c) biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
9. Mesto je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na
triedený zber komunálnych odpadov.
10. Mesto je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií
a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich
náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností
a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
11. Mesto je povinné umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou.
12. Mesto je povinné na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28
ods. 5 písm. d) druhého bodu zákona o odpadoch.
13. Mesto je povinné zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
14. Mesto je povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
15. Mesto je povinné odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadom podľa zákona
o odpadoch.
16. Mesto je oprávnené požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa zákona
o odpadoch od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta.
17. Mesto je povinné viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní
s nimi.
18. Mesto je povinné ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
19. Mesto je oprávnené zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch zhodnotenie alebo
zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným
stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, mesto je povinné o tom informovať príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
20. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch] a ukladá pokuty za priestupky [§ 115 ods.
2 písm. a) zákona o odpadoch], poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta.
Článok 6
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN.
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.
4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu
štátnej správy alebo mestu.
5. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
6. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
7. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o
odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ak v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo
kalových odpadov do jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta (napr.
potok, rieka, rybník),
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním
činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním:
- kvapalné odpady
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé
alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred
jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a
následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri
budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400
mm,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých
látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých
látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad (§ 13 písm. g) zákona o odpadoch)
s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach (§ 13 písm. h) zákona o odpadoch),
i) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu iný

odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
j) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez
oprávnenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto
činnosť uzavretú zmluvu s mestom.
II. ČASŤ
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Článok 7
Systém zberu odpadov
1. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov,
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, môže mesto samé alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem
zmluvy s mestom uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto
uzatvorilo zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov
2. Mesto je povinné odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadom podľa zákona o
odpadoch.
3. Na území mesta je zavedený nasledovný systém zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov:
a) kontajnerový zber (kontajner pozinkovaný kovový, kontajner plastový), zber formou kuka nádob
(nádoba pozinkovaná kovová, nádoba plastová) a vrecový zber,
b) triedený zber komunálnych odpadov:
- elektroodpadov z domácností,
- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
- jedlých olejov a tukov,
- biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov,
- odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok,
- šatstva a textílií,
c) oddelený zber odpadov:
- drobné stavebné odpady,
- objemné odpady,
- biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov),
d) zber zmesových komunálnych odpadov,
e) množstvový zber komunálnych odpadov,
f) kalendárový zber odpadov, t.j. mesto vopred určí zber odpadu a deň v týždni, v ktorom sa
uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu.
4. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov sú:
110 litrová zberná nádoba pozinkovaná kovová (kuka nádoba)

110 litrová a 120 litrová zberná plastová nádoba na kolieskach (kuka nádoba)
100 litrové PVC vrece
1100 litrová zberná nádoba – kontajner pozinkovaný kovový
1100 litrová zberné nádoby – kontajnery plastové (označené farebne, resp. štítkami)
1100 litrová zberná nádoba – kontajner plastový – žltý (plasty, kovy, tetrapaky)
1100 litrová zberná nádoba – kontajner plastový – zelený (sklo)
1100 litrová zberná nádoba – kontajner plastový – modrý (papier)
- kontajnery na zber obnoseného šatstva a textílií
- zberné nádoby na psie exkrementy
- malé odpadkové nádoby na verejných priestranstvách
- 5 a 7,5 tonové veľkoobjemové kontajnery.
5. Pre zber zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch sú určené 110 litrové kuka
nádoby pozinkované kovové alebo 110 litrové a 120 litrové kuka nádoby plastové na
kolieskach. Pre časti Prievrana, Hájiky – Maky je zavedený zber prostredníctvom PVC vriec.
6. Pre zber zmesového komunálneho odpadu v bytových domoch sú určené 1100 litrové kontajnery
alebo 110 litrové kuka nádoby.
7. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí vykonávajú svoju činnosť v samostatných objektoch mimo
bytových domov, sú povinní vlastniť a využívať 1100 litrové kontajnery alebo 110 litrové a 120
litrové nádoby z plastu alebo pozinkované kovové. V prípade, že nie je možné odpad umiestňovať
do 1100 l, 120 l alebo 110 l zberných nádob sú pre podnikateľov a právnické osoby určené 100
litrové PVC vrecia označené logom Mesta Poltár.
8. Podnikatelia a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá
alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť, typ
nádob a harmonogram vývozu) osobitnou zmluvou s mestom.
9. Pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie, právnické osoby a organizácie je zavedený
množstvový zber. Tieto sú povinné na základe objednávky za poplatok si zabezpečiť zber, prepravu
a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov.
10. Zberné nádoby môžu byť vo vlastníctve mesta, právnickej osoby, s ktorou má mesto Poltár
uzatvorený zmluvný vzťah na zber a prepravu komunálnych odpadov, vo vlastníctve pôvodcu alebo
držiteľa odpadu, prípadne môžu byť zberné nádoby v prenájme.
11. Separovaný zber – zber oddelených zložiek komunálnych odpadov sa realizuje v zmysle plánu
separovaného zberu zverejneného Združením obcí pre likvidáciu odpadu Poltár.
12. Interval vývozu odpadov:
a) pre rodinné domy a bytové domy sa stanovuje frekvencia vývozu komunálneho odpadu 1 x za
týždeň, v častiach Prievrana a Hájiky – Maky je frekvencia vývozu 1 x za mesiac.
b) pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa stanovuje množstvový zber odpadu,
pričom frekvencia vývozu sa stanovuje 1 x týždenne alebo 1 x za 2 týždne.
13. Umiestnenie zberných nádob:
a) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorí sú
vlastníkmi, alebo nájomcami zberných nádob,
b) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s
Mestským podnikom služieb v Poltári,
c) miesta budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vlastné donáškové a dostupné vzdialenosti a zároveň

hygienické a estetické podmienky,
d) v prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník Mestského úradu.
14. Povinnosti užívateľov zberných nádob resp. nájomcov:
a) každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi
šetrne zaobchádzať, a chrániť ich pred poškodením a odcudzením,
b) užívatelia resp. nájomcovia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (bytové domy) je zakázané meniť zoskupenie
nádob alebo ich premiestňovať,
c) odcudzenie prípadne poškodenie nádoby na zber odpadu sú užívatelia resp. nájomcovia povinní
bezodkladne nahlásiť na Mestskom podniku služieb v Poltári.
15. Do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek
stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného
systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľné odpady.
16. Mesto je povinné zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
17. Mesto je povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Článok 8
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Mesto je v zmysle zákona o odpadoch povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu
a) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba
– podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej
len „prevádzkovateľ kuchyne“), (§ 83 ods. 1 zákona o odpadoch),
b) jedlých olejov a tukov z domácností a
c) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
2. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (zelený odpad),
- kuchynský odpad z domácností,
- jedlé oleje a tuky.
3. Zber biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov
a cintorínov) zabezpečuje mesto.
4. Je zakázané ukladať zelený odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný
odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než mestom určené miesta.
5. Obyvatelia mesta majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.
6. Pre zhromažďovanie a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu slúžia veľkoobjemové
kontajnery, ktoré budú rozmiestňované na jednotlivé stanovištia: pri kultúrnom dome v Slanej
Lehote, cintorín Slaná Lehota, ŽS Zelené, Poltár – Ul. slobody, jarmočná, lúčna, družby, obrancov
mieru, revolučná, pionierska, podhorská, partizánska, továrenská, nová, kanadská, sídlisko Ul.

slobody, sídlisko Ul. sklárska, Ul. železničná, Ul. 13. januára, Ul. 9. mája, Prievrana, Hájiky- Maky,
Kúpna Baňa, záhradkárske osady – Kostolisko, sídlisko Hôlo.
7. O zbere a mieste zhromažďovania biologicky rozložiteľného odpadu mesto zabezpečí
informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom (zverejnením
oznamu na mestskej internetovej stránke, v mestskom rozhlase). V ozname uvedie termíny, v
ktorých budú veľkoobjemové kontajnery rozmiestňované na stanovištiach podľa bodu 6.
8. Zber, prepravu, ukladanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
9. Zber a zneškodňovanie vianočných stromčekov zabezpečí Mestský podnik služieb v Poltári
jednorázovo v termíne od 10.1. do 31.1 príslušného roka. Vianočné stromčeky sa budú
zhromažďovať pri zberných nádobách na komunálny odpad.
10. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný komunálny odpad so zmesovým komunálnym
odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym
odpadom.
Článok 9
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob
určených mestom na zber komunálnych odpadov,
b) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
4. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
5. Zber kuchynských a reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a reštauračný odpad
musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.
6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného
odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali
hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
8. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14 dní.
9. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí
ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise.

10. Pri nakladaní s týmto odpadom musí prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákazy kŕmenia zvierat kuchynským
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, v chovných staniciach a podobne.
12. Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi.
Článok 10
Triedený zber komunálnych odpadov – elektroodpadov z domácností
1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za
zmesový komunálny odpad.
2. Je zakázané ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.
3. Počas celého roka je možné odovzdať elektroodpad z domácností v priestoroch Mestského
podniku služieb v Poltári.
4. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.
5. Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta
elektroodpadu.
6. Zber elektroodpadov z domácností sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý
organizuje príslušná Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len “OZV“) alebo oprávnená
osoba po dohode s mestom.
7. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené mestom v rámci systému
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, ktorý bol zavedený v meste výrobcom
elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.
8 Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s mestom Poltár, v ktorej sa špecifikujú
podmienky tohto zberu.
9. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b) na miesto určené mestom v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych
odpadov, ktorý bol zavedený v meste výrobcom elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení,
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených
v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu.

10. Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný odovzdať tento elektroodpad iba
osobe oprávnenej na zber elektroodpadu.
11. Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu.
Článok 11
Triedený zber komunálnych odpadov – papiera, skla, plastov, kovov, viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky
(odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi)
1. OZV, s ktorou má mesto Poltár uzatvorenú zmluvu podľa zákona o odpadoch znáša náklady na
zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
2. Zberné nádoby použité na triedený zber komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne
rozlíšené, resp. označené štítkami, ktoré obsahujú údaje o zložkách komunálnych odpadov, pre
ktoré je nádoba určená.
3. Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových
kombinovaných materiálov a v ich ľubovoľnej kombinácii môže mesto použiť spoločnú zbernú
nádobu, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma neznemožní ich recykláciu.
4.Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa zbierajú oddelene od zložiek papiera.
5. Zberné nádoby použité na triedený zber sú farebne rozlíšené pre uvedené zložky komunálnych
odpadov:
- modré plastové nádoby – pre papier,
- zelené plastové nádoby – pre sklo,
- žlté plastové nádoby – pre plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.
6. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
7. Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje pre plasty – raz mesačne, pre ostatné
triedené komunálne odpady podľa potreby.
8. O konkrétnom dni zberu triedeného komunálneho odpadu informuje mesto držiteľov odpadu
zverejnením plánu separovaného zberu, ktorý vypracúva Združenie obcí pre likvidáciu odpadu
Poltár, na mestskej internetovej stránke. Pre rodinné domy je plán separovaného zberu na začiatku
kalendárneho roka doručený do poštových schránok.
Článok 12
Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov
1. Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov
s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu
s týmto odpadom.
2. Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je povinný zabezpečiť zber použitých prenosných
batérií a akumulátorov od konečných užívateľov v každom okrese Slovenskej republiky
- spätným zberom použitých prenosných batérií,
- zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov.

3. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na mieste spätného
zberu použitých prenosných batérií alebo na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov
alebo osobe oprávnenej na ich zber.
4. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu
s týmto odpadom.
5. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu
v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.
6. Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na
komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo
akumulátora, alebo iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa bezplatný.
7. Držiteľ použitých automobilových batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na mieste
spätného zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na zber
použitých automobilových batérií a akumulátorov.
8. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu
použitých prenosných batérií a akumulátorov musí uzatvoriť zmluvu s mestom, v ktorej budú
špecifikované podmienky tohto zberu.
9. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad alebo nádob na papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky.
Článok 13
Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
(nepodnikateľmi) a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je
povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky (nespotrebované fyzickými
osobami) a zdravotnícke pomôcky.
Článok 14
Triedený zber jedlých olejov a tukov
1. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi oprávnenou organizáciou a mestom Poltár je na zber
jedlých olejov a tukov určené v meste Poltár toto miesto: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody,
Poltár.
2. Odporúča sa použité jedlé oleje a tuky odovzdávať v plastových nádobách, ktoré sú dobre
uzatvorené, čisté a priesvitné (napr. 1,5 l a 2 l plastové fľaše).
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov môže na území mesta
Poltár zabezpečovať len oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú
zmluvu.

Článok 15
Podrobnosti o nakladaní s objemným odpadom
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne
používanej nádoby na zmesový komunálny odpad v meste. Sú to hlavne starý nábytok, okná, dvere,
radiátory, koberce, nádoby a podobne.
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento
účel mesto zabezpečí umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v jarných a jesenných mesiacoch.
V prípade potreby mesto zabezpečí zber objemného odpadu v častejšom intervale. Veľkoobjemové
kontajnery budú rozmiestňované na jednotlivé stanovištia v meste Poltár a jeho častiach Slaná
Lehota, Zelené, Prievrana, Hájiky – Maky v jarných mesiacoch od marca a jesenných mesiacoch od
septembra (na dobu jedného mesiaca). Jednotlivé stanovištia: pri kultúrnom dome v Slanej Lehote,
cintorín Slaná Lehota, ŽS Zelené, Poltár – Ul. slobody, jarmočná, lúčna, družby, obrancov mieru,
revolučná, pionierska, podhorská, partizánska, továrenská, nová, kanadská, sídlisko Ul. slobody,
sídlisko Ul. sklárska, Ul. železničná, Ul. 13. januára, Ul. 9. mája, Prievrana, Hájiky- Maky, Kúpna
Baňa, záhradkárske osady – Kostolisko, sídlisko Hôlo.
4. O dni zberu a preprave objemného odpadu bude mesto vopred informovať držiteľov objemného
odpadu v meste obvyklým spôsobom (internetová stránka mesta, vyhlásenie v mestskom rozhlase).
5. Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
Článok 16
Podrobnosti o nakladaní s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä odpadové motorové
a mazacie oleje, chemikálie, staré farby, lepidlá, laky, živice, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice
znečistené olejom, farbami, obaly zničené nebezpečnými látkami a podobne.
2. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivých látok sa uskutočňuje najmenej
dvakrát ročne.
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom
škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto
uzatvorenú zmluvu.
4. Na území mesta pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa zabezpečuje
kalendárový zber.
5. O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a o mieste pristavenia zberných
nádob bude mesto informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v meste
obvyklým spôsobom (internetová stránka mesta, vyhlásenie v mestskom rozhlase, prípadne formou
letákov do rodinných a bytových domov).

Článok 17
Podrobnosti o nakladaní s drobným stavebným odpadom
1. Podľa zákona o odpadoch § 80 ods. 5 drobným stavebným odpadom je odpad z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu.
3. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom všeobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
5. Občania mesta môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miesto určené mestom (v priestoroch
Mestského podniku služieb v Poltári, Továrenská ul. 497/15) za poplatok.
6. Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad so zmesovým komunálnym odpadom,
s triedenými zložkami komunálneho odpadu, s oddelene zbieraným komunálnym odpadom a
ponechávať drobný stavebný odpad voľne uložený vedľa zberných nádob na verejných
priestranstvách mesta.
Článok 18
Podrobnosti o nakladaní s textilom a šatstvom
1. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov.
2. Do zbernej nádoby na zber textilu a šatstva patrí iba čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy
odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, prípadne iné druhy šatstva a textilu).
3. Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber textilu a šatstva v meste sú
- Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628,
- Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593,
- Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba),
- Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajni potravín,
- Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko),
- Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
- Zelené (pri zvonici).
4. Interval odvozu zberných nádob na textil a šatstvo je 2 x za mesiac.
Článok 19
Podrobnosti o nakladaní s odpadovými pneumatikami
1. odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktoré
zabezpečuje mesto.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel.

3. Distribútor je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber
odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po
celú prevádzkovú dobu.
Článok 20
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť
a) orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad v Poltári – Odbor starostlivosti
o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár)
b) mestu, v ktorého územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza, a to ústne na mestskom
úrade v čase úradných hodín, písomne na adresu Mestský úrad v Poltári, Železničná 489/1,
987 01 Poltár, elektronicky na e-mailovú adresu mesto@poltar.sk.
2. Mesto je oprávnené zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie
nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným
odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17
zákona o odpadoch neuplatní; mesto je povinné o tom informovať príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 21
Kontrola nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú
- kontrolór mesta,
- poslanci mestského zastupiteľstva,
- príslušná komisia pri mestskom zastupiteľstve v Poltári,
- poverení zamestnanci mesta.
Článok 22
Priestupky a pokuty
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je určená
[§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o
odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch – vlastník, správca alebo
nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol

nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v Článku 20 tohto
VZN.
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch – zmiešavať elektroodpad z domácností s
inými zložkami komunálneho odpadu,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch – konečný používateľ
pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať
distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o
odpadoch – osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii
alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady
z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch – zakazuje sa ukladať oddelene
vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch – pôvodca komunálnych odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta,
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, užívať zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, ukladať zmesový komunálny
odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v meste,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch – Vykonávať na území obce zber, vrátane
mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samé alebo ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom; to sa nevzťahuje na
distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých
prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej
vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch s organizáciou zodpovednosti
výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch.
k) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch – prevádzkovateľ
kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je
povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
2. Priestupky podľa odseku 1. písm. a) až k) prejednáva mesto, ktoré za ne môže uložiť pokutu do
výšky 1 500 eur.
3. Výnosy pokút za priestupky podľa odseku 1. a prejednaných podľa odseku 2. sú príjmom
rozpočtu mesta.

4. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN ( zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, § 13 ods. 9).
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní
priestupkov.
Článok 23
Záverečné ustanovenia
1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a mesta, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, zodpovednosť za
porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva upravuje zákon č. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi schválilo Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí
dňa 17.05.2016 uznesením č. 3/2016.
3. Týmto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 07.03.2014.

V Poltári, dňa 17.05.2016
Pavel G a v a l e c
primátor mesta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli s súlade s § 6 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa: 28.04.2016.
Pripomienky k návrhu VZN neboli uplatnené.
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa:
19.05.2016.
Účinnosť nadobudlo dňom: 03.06.2016.

