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nÔVODOVÁSPRÁVA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č
./2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov je
predkladaný z dôvodu potreby implementácie legislatívnych zmien v odpadovom
hospodárstve do Všeobecne záväzného nariadenia mesta, v zmysle schválených noviel zákona
Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Jedná sa o zmeny napr. v oblasti
uplatňovania výnimiek zo zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov alebo
zmeny zodpovednosti obce za jednotlivé druhy komunálnych odpadov (KO).
Podľa § 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
(znenia platného od 1.1.2021) povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú
časť obce, ktorá
a)má zabezpečené energetické
zhodnotenie
týchto odpadov
v zariadení
na zhodnocovanie odpadov činnosťou Rl uvedenou v prílohe č. 1,
b)preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c)preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických
centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

V rámci povinnosti mesta zaviesť a vykonávať zber biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov si mesto Prešov od 1.1.2021 uplatňuje výnimku z povinnosti zavedenia
a vykonávania zberu tohto odpadu v súlade s §81, ods. 21 zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskoršíchpredpisov, nakoľko mesto bude mať zabezpečené energetické zhodnotenie
týchto odpadov činnosťou Rl v zmysle Prílohy Č. 1 k zákonu o odpadoch.
Dôvodom predloženia tohto návrhu Všeobecne záväzného nariadenia je aj splnenie
uznesenia MsZ mesta Prešov Č. 241/2019 zo dňa 11.12.2019 k poslaneckémunávrhu PaedDr.
Slávky Čorejovej., ktoréhopredmetombola požiadavkapredloženiatakýchVšeobecnezáväzných
nariadení, aby bol od 1.1.2021 v meste Prešovzavedenýmnožstvovýzber pre fyzickéosoby.
Podľa § 81 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov
komunálnych odpadov, je povinná umožniťpôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento
zber týka
a)individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou
podľa odseku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)výber vel'kosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne
záväznom nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber vel'kosti zbernej nádoby
je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
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V súlade s §81, ods. 18 zákonač. 79/2015 Z. z. o odpadochv znení neskorších predpisov
sa na území mesta Prešov zavádza množstvový zber pre fyzické osoby v rodinných domoch
prostredníctvom možnosti výberu počtu zberných nádob a výberu z troch veľkosti zbernej
nádoby. Množstvový zber pre fyzické osoby v bytových domoch je navrhnutý s možnosťou
výberu počtu zberných nádob a individuálnehourčenia intervalu odvozu odpadu. Množstvový
zber pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov sa ponecháva vo forme určenia
počtu, objemuzbernýchnádoba individuálnehourčeniaintervaluodvozuodpadu.
Prechod na množstvový zber pre fyzické osoby začne počas tohto a budúceho roka.
Počaspilotnéhoobdobiapomôžuzískanépoznatky z realizácie tejto formyzberu odpaduvylepšiť
prípadné nastavenie systému v podmienkach mesta Prešov. Zároveň v tomto období budú
pokračovaťpráce mesta na koncepčnýchoblastiachv odpadovomhospodárstvemesta, ako napr.
príprava projektu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,
prípadné zavádzanie SMART technológií do systému množstvového zberu, inventarizácia
zberných nádob pri bytových domoch s konceptompodpory budovaniauzamykateľnýchstojísk
zberných nádob a pod. Tieto koncepčné oblasti sú zároveň dôležitými časťami komplexného
a efektívnehosystémuodpadového hospodárstva, kde množstvovýzber tvoríprirodzenúsúčasť.
Cieľom predloženého návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
č. . .. ./2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Prešov je vytvorenie podmienok pre systém nakladania s KO na území mesta, ktoré
budú zamerané predovšetkým na väčšiu podporu a motiváciu k zodpovednému nakladaniu
s KO, s dôrazom na znižovanie množstva ZKO a zvyšovanie množstva vytriedených
a zhodnotených KO. Ekonomicky budú zvýhodnené tie domácnosti, ktoré budú produkovať
minimum ZKO, budú svoje KO triediť, svoj biologicky rozložiteľný odpad budú
svojpomocnekompostovať.
Množstvo zneškodňovanéhoZKO má za posledné dva roky klesajúcu tendenciu, čo je
možné odôvodniť lepším zapojením obyvateľov do triedeného zberu a tiež zavedením zberu
biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom 240 l hnedých zberných nádob. Miera
zhodnocovania KO zaznamenáva taktiež za posledné dva roky postupný nárast. Nárast miery
zhodnocovania KO v posledných dvoch rokoch je zapríčinený aj zmenou metodiky evidencie
a vykazovania množstiev KO v štatistike mesta, kde došlo napr. aj k evidovaniu KO
zbieraného od fyzických osôb formoujeho výkupu. Pomimo tejto zmeny v celkovej evidencii
mesta dochádza aj k samotnému zvyšovaniu množstiev vytriedených odpadov, ktoré sú
zbierané z rodinných a bytových domov prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov
a.s. Jednotlivé množstvá ZKO a celkové miery zhodnocovania KO za posledné roky sú
uvedené v tabuľke nižšie:
Rok
2015
Množstvo 21 263
ZKO (t)
23,1
Miera
zhodnocov
ania KO

(%)

2016
21658

2017
21266

2018
20516,42

2019
19464,96

2020
18891

15,5

22,6

34,38

39,06

45,01
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Aj napriek medziročnému znižovaniu množstva ZKO ukladaného na skládku odpadov
a zvyšovaniu množstva vytriedeného a zhodnoteného KO je súčasný systém z dlhodobého
hl'adiska neudržatel'ný. Príjmy z poplatku za odpad dlhodobo nepokrývajú reálne náklady
na nakladanie s KO. Skládkovanie odpadov je v zmysle platnej legislatívy z roka na rok
nákladnejšie a tiež akékoľvek iné nakladanie s odpadom (recyklácia KO alebo energetické
zhodnotenie ZKO) predstavuje taktiež isté náklady. Zároveň v zmysle zavedenej rozšírenej
zodpovednosti výrobcov čím viac odpadov (papier, plasty, sklo, kovy, nápojové kartóny)
zo ZKO vytriedime na recykláciu, tým budú náklady mesta na odpadové hospodárstvo nižšie
a poplatky pre obyvateľov stabilnejšie. Je potrebné si uvedomiť, že poplatky za odpad už
nemôžu byt' výrazne nižšie oproti súčasnosti. Možné je len zachovanie cca súčasnej úrovne
poplatkov pri znižovaní množstva ZKO. A tiež zavedenie nižších poplatkov (formou
množstvového zberu) pre tých obyvateľov, ktorí nakladajú s KO zodpovedne (znižujú tvorbu
ZKO a svoj KO triedia), v porovnaní s obyvateľmi, ktorých prístupom k nakladaniu s KO
(vysoká tvorba ZKO, netriedenie KO) sa náklady na odpadové hospodárstvo mesta zvyšujú.
Taktiež netreba zabúdať na plnenie záväzných cieľov v odpadovom hospodárstve s dôrazom
na recykláciu KO a odklon od jeho skládkovania, ku ktorým sa Slovenská republika ako
členský štát Európskej únie zaviazala. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené aspekty je
potrebný v odpadovom hospodárstve mesta Prešov väčší odklon od produkcie ZKO
a ekonomické zvýhodnenie obyvateľov, ktorí budú k nakladaniu s KO pristupovať
zodpovedne, na čo reflektuje tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
č
./2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Prešov.
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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisova podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o odpadoch") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj "nariadenie").
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel, pôsobnost' a predmet nariadenia
1. Účelom nariadenia je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ustanoviť funkčný
systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
pochádzajúcimi z územia mesta Prešov, ktoré je záväzné pre pôvodcov odpadov a všetky
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s týmito odpadmi
v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku,
bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a
drobnými stavebnými odpadmi, spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, nakladaní s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne, 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,
šatstva a textilu, spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom
nebezpečných látok, spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, spôsobe
nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberných dvorov, spôsobe
zberu drobného stavebného odpadu a dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Článok 2
Základné pojmy
1.

Definície základných pojmov odpadov l), pojmov definovaných pre nakladanie a me
zaobchádzanie s odpadorrr", pojmov definujúcich pôvodcu od~adu a osoby nakladajúce
s odpadom.", pojmov rozšírenej zodpovednosti výrobcov \ pojmov definujúcich

1) § 2 ods. 1,2,6,
7, 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2) § 3 ods. 1,2,5,6
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3) § 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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elektrozariadenia a elektroodpady", batérie a akumulátory", obaly a odpad~ z obalov",
neobalové výrobky a odpad z nich", d'alej definície pre komunálny odpad) sú totožné
s definíciami podľa osobitného predpisu.
Pôvodcaodpaduje každý pôvodný pôvodca, koho činnosťou vzniká odpad na území
mesta Prešov (ďalej len "mesto") alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
Nakladanies odpadomje zber odpadu na území mesta, preprava, zhodnocovanie vrátane
triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami.
Oprávnenáosobaje osoba, ktorá na území mesta vykonáva nakladanie s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, na základe zmluvy
uzatvorenej s mestom v súlade so zákonom o odpadoch, a týmto nariadením.
Objemný odpadje komunálny odpad, ktorý pre svoje rozmery a charakter nie je možné
uložiť do bežnej zbernej nádoby.
Zberná nádoba je typ nádoby určenej týmto nariadením, do ktorej je možné ukladať
zmesový KO alebo vytriedenú zložku KO.
Zberné vrece je typ vreca určeného týmto nariadením, do ktorého je možné ukladať
určenú vytriedenú zložku KO alebo príležitostne zmesový KO, ktoré musí byt' označené
logom oprávnenej osoby a musí byt' na jedno použitie. (ďalej všetko spolu na účel tohto
nariadenia aj ako .zbemá (é) nádoba (y)").
Kompostovacízásobníkje nádoba slúžiaca na triedený zber biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov kompostovaním; výsledným produktomje kompost využívaný pre
potreby domácnosti.
Stojisko zbernej nádoby je vyhradený priestor, spravidla spevnená plocha pre trvalé
umiestnenie zberných nádob vo vlastníctve, správe, nájme alebo inom oprávnenom
užívanípôvodcu odpadu tak, aby boli zberné nádobyprístupné len osobám uživajúcim
nehnuteľnosť, pre ktorú sú zberné nádoby určené a prístupné subjektu
zabezpečujúcemu zber odpadu, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým
a protipožiarnym požiadavkám aje zriadené a vybudované v súlade s osobitnými
predpismi.
Zvozové, resp. dočasné stojisko je miesto určené k dočasnému umiestneniu zberných
nádob tak, aby boli voľne a bezpečne prístupné pre zvoz odpadu. Vzdialenosť od okraja
vozovky k miestu pristavenia nádob je max. 5 m. Zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania
okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stálemu stojisku zberných nádob.
Týmto miestom môže byt' aj stále stojisko zbernej nádoby.

§ 27 ods. 3, ods. 4 písm. k), § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) § 32 ods. 5,7,22,23
a 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
6) § 42 ods. 3,6,
7, 8,9,22 a 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
7) § 52 ods. 3, 15,22 a 32 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
8) § 73 ods. 3 a 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
9) § 80 ods. 1,2,3,4,5,6,7,8,10
a II zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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11. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie
a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovové obaly, kompozitné obaly na báze
lepenky a neobalové výrobky papier, sklo, plasty, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcu lO).
Zmesový komunálny odpadje nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác II) vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podl'a osobitného predpisu *).
Harmonogram zberu odpadu sa rozumie harmonogram zberu odpadu podľa čl. 25 tohto
nariadenia.
Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
podľa čl. 20 tohto nariadenia.
Použité skratky:
DSD - drobný stavebný odpad
VOK - vel'koobjemový kontajner,
FDP - fyzické osoby podnikatelia,
PO - právnické osoby,
FO - fyzické osoby,
KO - komunálny odpad.
BRO - biologicky rozložiteľné odpady
OO PZ - obvodné oddelenie policajného zboru.
Komunitné kompostovanie je kompostovanie na spoločne zriadenom kompostovisku
alebo v spoločnom kompostovacom zásobníku; výsledným produktom je kompost slúžiaci
pre potreby komunity.
Paušálny systém nakladania so zmesovým komunálnym odpadom je taký, pri ktorom sa
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje sadzbou za osobu
a kalendárny deň podľa osobitného predpisu* a neuplatňuje sa množstvový zber.
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 podl'a osobitného predpisu * vo výške, ktorá je priamo
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

10) § 27 ods.3 zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
*) § 79 zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení n. p.
ll) § 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona Č. 50/1976 Zb.
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DRUHÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Základné pravidlá

1.
2.

3.

4.

Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný
mestský systém na území mesta, preto je povinný každý nakladať s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom v súlade s týmto nariadením.
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 samo, alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný
zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých batérií a akumulátorov,
elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.
Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území mesta zodpovedá mesto,
ak ide o:
a) zmesový odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností
b) zmesový odpad z iných zdrojov
c) drobný stavebný odpad
Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území mesta zodpovedá ako
pôvodca odpadu fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ak ide o:
a) oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
b) elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
c) oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad
z neobalových výrobkov z iných zdrojov.
Článok 4
Povinnosti pôvodcu a držitel'a komunálnych odpadov

1.

Pôvodca a držiteľ komunálneho odpaduje povinný:
a) nakladať alebo zaobchádzať s komunálnym odpadom v súlade s týmto
nariadením,
b) v prípade, že pôvodcovi odpadu príležitostne vznikne väčšie množstvo
zmesového komunálneho odpadu a pridelená nádoba resp. nádoby mu
nepostačujú, je povinný si zakúpiť na príslušnom organizačnom útvare čierne
120 l vrecia označené logom oprávnenej osoby a zmesový komunálny odpad
navyše uložiť do nich,
c) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu z domácností a z iných
zdrojov iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti, ku ktorej je priradená. Zakazuje sa
vyhadzovať zmesový komunálny odpad do zberných nádob určených pre iných
účastníkov systému zberu,
d) chrániť zberné nádoby pred poškodením a odcudzením, neodlepovať nálepky
s uvedením potrebných informácií týkajúcich sa nakladania s komunálnymi
odpadmi v spojení s konkrétnou zbernou nádobou,
e) triediť komunálny odpad podl'ajednotlivých zložiek komunálnych odpadov;
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•

2.

3.

v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v
domácnostiach, vytriedený odpad na jednotlivé zložky ukladať do
pridelených zberných vriec resp. nádob,
• v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu prostredníctvom
rozmiestnených nádob na uliciach, ukladať vytriedený komunálny odpad
na jednotlivé zložky do označených nádob donáškovým spôsobom, a to
všetko tak, aby sa minimalizoval objem odpadu v nádobách, napríklad
poskladaním kartónových krabíc, či stlačením plastových fliaš, aby sa
nádoby dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával,
f) dodržiavať stanovené harmonogramyvývozov,
g) po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ nie
je totožné s určeným stojiskom,
h) zberné nádoby nechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len
na dobu nevyhnutne potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako stojisko
zberných nádob,
i) ukladať komunálny odpad, napríklad ohorky z cigarety, použité hygienické
vreckovky, drobný odpad a podobne do odpadkových košov na to určených
a umiestnených na komunikáciách alebo verejných priestranstvách určených
mestom tak, aby nedochádzalo kjeho rozptýleniu do okolia.
Pôvodca ako organizátor rôznych podujatí a činností pre verejnosť:
a) zabezpečí na vlastné náklady dostatok zberných nádob na zmesový komunálny
odpad,
b) zabezpečí na vlastné náklady triedený zber zložiek odpadu,
c) vykonáva opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti,
Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob horúci popol, tlejúci alebo žeravý odpad, uhynuté
zvieratá, nebezpečný odpad a iný odpad, ktorý by svojimi vlastnosťami alebo
zložením ohrozil zdravie alebo život osôb,
b) znečisťovať stojisko a jeho okolie ukladaním odpadov mimo zberných nádob
a odpadkových košov alebo ukladaním odpadov do zberných nádob a na miesta,
pre ktoré stojisko a nádoby nie sú určené, napríklad objemný odpad, elektroodpad
z domácností, odpadové pneumatiky a drobný stavebný odpad,
c) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných
nádob inou ako oprávnenou osobou podľa čl. 2 ods. 4 nariadenia.
Článok 5
Umiestňovanie zberných nádob

1. V rodinných domoch sa zberná nádoba na zhromažďovanie komunálnych odpadov
umiestňuje okrem doby zberu na pozemok pri rodinnom dome. Pôvodca odpadu je
povinný podľa harmonogramu v deň zberu do 6:00 hod. zbernú nádobu vyložiť pred
nehnuteľnosť tak, aby bola ľahko prístupná zberným vozidlám oprávnenej osoby, aby
nebola prekážkou v doprave pre chodcov, bicykle a vozidlá, a aby nenarúšala hygienický
a estetický stav okolia. Po zbere odpadu zo zbernej nádoby je pôvodca odpadu povinný
zbernú nádobu v ten istý deň umiestniť naspäť na pozemok pri rodinnom dome.
2. Za umiestnenie nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú pôvodcovia
odpadu, ktorí zberné nádoby užívajú.
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Umiestnenie stojiska zberných nádob na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach, napr. pri bytových domoch, pri prevádzkach PO a FOP je možné len po súhlase
s mestom a oprávnenou osobou. Zároveň musí byt' doriešený vzťah pôvodcu odpadu
k pozemku vo vlastníctve mesta formou nájmu na dobu neurčitú. Vzor žiadosti o súhlas
na umiestnenie stojiska zberných nádob je zverejnený na webovom sídle mesta. Žiadosť
za bytový dom podáva zástupca vlastníkov bytov, resp. správca bytového domu. Za
nehnuteľnosť ktorú užívajú viaceré PO alebo FOP so spoločným stojiskom podáva
žiadosť vlastník nehnuteľnosti, resp. správca nehnuteľnosti.
Súhlasu mesta v súlade s týmto článkom podliehajú existujúce stojiská, zriadenie nových
stojísk, ale aj zmena zoskupenia zberných nádob alebo zmena umiestnenia existujúceho
stojiska.
V prípade bytových domov sa konkrétne stále stojisko pridelí k určitým bytovým domom
alebo vchodom. Za vybudovanie stojiska, jeho údržbu a opravy zodpovedá skupina
pôvodcov. Mesto môže prideliť na vybudovanie stojiska dotáciu.
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernej nádobe, je
užívateľ nádob (pôvodca odpadu, resp. vlastník, nájomca, správca nehnuteľnosti)
povinný postarať sa o dočasné stojisko v zmysle čl. 2 ods. 10 nariadenia.
Výstavba uzamykateľných stojísk musí byt' vopred odkonzultovaná s mestom, a to s
vecne príslušnými organizačnýmiútvarmi MsÚ v Prešove a s oprávnenou osobou.
Článok 6
Podzemný a polopodzemný kontajner

1.

2.

3.

Správca nehnuteľnosti môže požiadať mesto o súhlas na použitie podzemného alebo
polopodzemného kontajnera na komunálny odpad (ďalej len "podzemný kontajner")
v prípade, ak by bolo na stanovišti potrebné umiestniť minimálne päť kusov 1 100 l
kontajnerov na zmesový komunálny odpad. V prípade viacerých správcov nehnuteľností
zastupujúcich užívateľov tohto spoločného stanovišťa, správca nehnuteľnosti predloží aj
ich písomný súhlas.
Mesto umožní použitie podzemného kontajnera, ak správca nehnuteľnosti podľa ods. 1
tohto článku splní nasledovné podmienky:
a) zabezpečí si podzemný kontajner zodpovedajúci zvozovej technike oprávnenej
osoby a budovanie stanovišťa na vlastné náklady,
b) zabezpečí vhodný pozemok pre umiestnenie podzemného kontajnera, ktorý je
v jeho vlastníctve, užívaní alebo v správe,
c) umiestnenie podzemného kontajnera vopred odkonzultuje s oprávnenou osobou,
najmä vzhľadom na dostupnosť zvozovej techniky oprávnenej osoby ku
kontajneru,
d) zabezpečí potrebný manipulačný priestor v deň odvozu pre zvozovú techniku
oprávnenej osoby - voľný priestor na pozemnej komunikácii s rozmermi
11 x 5,0 m a voľnú príjazdovú komunikáciu k podzemnému kontajneru.
Pre bytový dom a ostatné budovy na bývanie sa stanovuje jeden podzemný kontajner
s objemom 5 rrr' s intervalom odvozu minimálnejedenkrát týždenne pre 150 až 180 osôb.
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Článok 7
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1.

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov sa podľa
Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
2. Na území mesta sa systém zberu komunálnych odpadov, do ktorého sú povinní sa zapojiť
všetci pôvodcovia odpadu, zavádza pre:
a) FO - občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí
sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) FOP - fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo
prevádzku na území mesta,
c) PO - právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta.
3. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom na území mesta vykonáva oprávnená
osoba.
4. Komunálne odpadypôvodca a držiteľ odpadu na území mesta ukladá:
a) do zberných nádob na zmesový komunálny odpad,
b) do zberných nádob na triedený komunálnyodpad,
c) do veľkoobjemových kontajnerov,
d) do polopodzemných a podzemných kontajnerov,
e) do zberných vriec,
f) na miesta určené na zber konkrétnych druhov komunálnych odpadov
5. Pre zber zmesového komunálneho odpadu sú určené tieto zberné nádoby:
a) 60 1 nádoba,
b) 110 l nádoba,
c) 1201 nádoba,
d) 240 l nádoba, prípadnejej podiel, 80 l na 3domácnosti,
e) 1 100 l nádoba,
f) 7 000 l nádoba,
g) 12 000 1 nádoba,
h) iné mestomurčenézberné nádoby.
6. Potrebný počet zberných nádob na zber komunálnych odpadov zabezpečuje pre
obyvateľov v bytových domoch a rodinných domoch oprávnená osoba po dohode
s mestom. Pri bytových domoch sa zberná nádoba na zhromažďovanie komunálnych
odpadov umiestňuje na stojisku zberných nádob.
7. Nádoby sa pôvodcom odpadov prideľujú na základe ich žiadosti, ktorú pôvodca odpadu
podáva oprávnenej osobe. Nárok na pridelenie nádoby FO vzniká z titulu trvalého
pobytu, alebo prechodného pobytu, alebo prihlásenia sa k užívaniu nehnuteľnosti.
Pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto zabezpečí vývoz
odpadu len z 1 zberného miesta, prednostne z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade,
že sa pôvodca odpadu zdržiava v rámci mesta na 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
zbemá nádoba, pričom môže dôjsť k úprave stavu zberných nádob na adrese trvalého
pobytu. Z nehnuteľnosti, na ktorej nie je prihlásená žiadna osoba na trvalý pobyt,
prechodný pobyt, alebo žiadna osoba oprávnená užívať resp. ktorá užíva nehnuteľnosť,
bude zberná nádoba odobraná.
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Zberné nádoby na zmesový KO sú vo vlastníctve oprávnenej osoby, výnimočne aj mesta.
Zberné nádoby sú zverené do užívania pôvodcom odpadov v súlade s týmto nariadením.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad sú zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
V prípade, že k objektu nie je pridelená zberná nádoba, alebo je poškodená, resp.
odcudzená, pôvodca odpadu je povinný požiadať oprávnenú osobu o jej pridelenie, resp.
jej výmenu. Pri poškodení alebo odcudzení zbernej nádoby oprávnená osoba vydáva
ďalšiu zbernú nádobu za poplatok. Pri odcudzení zbernej nádoby sa musí pôvodca
odpadu preukázať dokladom z príslušného OO PZ, že mu bola zberná nádoba odcudzená.
V prípade, že dôjde v objekte k zmenám, napr. k zmene počtu pôvodcov odpadu, k zmene
mena pôvodcu odpadu, vzniká povinnosť do 30 dní od vzniku zmeny nahlásiť túto
skutočnosť na príslušnom organizačnom útvare MsÚ v Prešove.
Počet nádob závisí od počtu pôvodcov odpadu prihlásených k danému objektu, resp.
od zvoleného systému množstvového zberu. Ak ide o viacerých pôvodcov odpadu, ktorí
sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je
možný len po dohode všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa títo nedohodnú, rozhodne
o počte a veľkosti nádob mesto, pričom bude vychádzať najmä z ods. 17, 19 a 20 tohto
článku a z čl. 6 ods. 3 tohto nariadenia.
Ak oprávnená osoba zistí, že v zbernej nádobe pôvodcu komunálneho odpadu sa
nachádzajú odpady, ktoré nie sú komunálnym odpadom, alebo sa v nádobe nachádzajú
komunálne odpady, pre ktoré nie je zberná nádoba určená, zbernú nádobu nevyprázdni
a vhodným spôsobom informuje o tom pôvodcu odpadu.
Na území mesta sa poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad platí v zmysle
platného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa na území mesta zavádza pre
všetky PO; FOP; pre FO bývajúce v rodinných domoch; pre FO bývajúce v bytových
domoch. V prípade množstvového zberu má pôvodca odpadu možnosť požiadať aj o
nádoby na viaceré nehnuteľnosti.
Pre FO bývajúce v rodinných domoch sa zavádza množstvový zber formou výberu
veľkosti zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad a individuálneho určenia
intervalu odvozu nádoby na zmesový komunálny odpad. Pre pôvodcov odpadu, ktorí
bývajú v rodinných domoch sa stanovujú nasledovné veľkosti zberných nádob a intervalu
odvozu nádoby na zmesový komunálny odpad:
a) 60 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát za 7 dní,
b) 60 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát za 14 dní,
c) 120 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát za 7 dní,
d) 120 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát za 14 dní,
e) 120 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát mesačne,
f) 240 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát za 7 dní,
g) 240 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát za 14 dní,
h) 240 l nádoba s intervalom odvozu 1 krát mesačne.
Počet nádob, ich veľkosť a interval odvozu podľa ods. 16 tohto článku musí byt' zvolený
tak, aby objem zberných nádob a ich interval odvozu postačoval pridelenému počtu
pôvodcov odpadu a bol primeraný množstvu vyprodukovaného odpadu, pričom:
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a) jednu 60 l nádobu na zmesový komunálny odpad môžu v rodinných domoch
využívať maximálne dvaja pôvodcovia odpadu pri intervale odvozu 1 krát za 14
dní,
b) jednu 60 l nádobu na zmesový komunálny odpad môžu v rodinných domoch
využívať maximálne traja pôvodcovia odpadu pri intervale odvozu l krát za 7
dní,
c) jednu 120 l nádobu na zmesový komunálny odpad môžu v rodinných domoch
využívať maximálne dvaja pôvodcovia odpadu pri intervale odvozu 1 krát
mesačne.
Pre FO bývajúce v bytových domoch sa v zmysle ods. 15 tohto článku zavádza
množstvový zber formou individuálneho určenia intervalu odvozu zmesového
komunálneho odpadu. Odvoz zmesového komunálneho odpadu je stanovený
v nasledovných intervaloch:
a) 1 krát za 7 dní,
b) 2 krát za 7 dní,
c) 3 krát za 7 dní,
d) 1 krát za 14 dní.
Počet nádob a interval ich vývozu podľa ods. 18 tohto článku musí byť zvolený tak, aby
objem zberných nádob a interval ich odvozu postačoval pridelenému počtu pôvodcov
odpadu a bol primeraný množstvu vyprodukovaného odpadu.
Pre PO a FOP sa zavádza množstvový zber formou výberu veľkosti zbernej nádoby
a individuálneho určenia intervalu odvozu komunálneho odpadu. Počet nádob, ich objem
a interval odvozu musí byť zvolený tak, aby pridelený objem zberných nádob postačoval
pre mozne uloženie všetkého potenciálne vzniknutého KO, vzhľadom
na charakter činnosti vykonávanejprávnickou osobou a fyzickou osobou - podnikateľom.
Mesto má právo kontrolovať jednotlivé objekty, prevádzky a nehnuteľnosti, či pridelené
nádoby zodpovedajú počtu pôvodcov odpadov a produkcii odpadov. V prípade, že bude
zistený stav v rozpore s týmto nariadením, mesto má právo ihneď vykonať úpravy
v počte, veľkosti zberných nádob, prípadne v intervale odvozu nádob tak, aby bol stav
daný do súladu s týmto nariadením.
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní tento vzniknutý odpad ukladať
len do pre nich mestom určených, uzamknutých zberných nádob. V prípade, že im
príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je postačujúca, je možné si
zakúpiť na príslušnom organizačnom útvare čierne 120 l vrecia označené logom
oprávnenej osoby. Tieto môžu byť vyložené k zbernej nádobe pri najbližšom vývoze
zbernej nádoby a budú odvezené. V cene tohto vreca sú zahrnuté aj náklady na odvoz
a ďalšie nakladanie s odpadom.
Neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nie sú odvážané. Ukladať zmesový
komunálny odpad vedľa nádob, alebo do nádob, ktoré nemá pôvodca odpadu oficiálne
pridelené v súlade s týmto nariadenímje zakázané.
Na miestach, kde nie je možné zabezpečiť zber umiestnením zberných nádob, je zber
zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadu zabezpečený vrecovým
systémom (120 l čierne vrecia označené logom oprávnenej osoby).
Ak pôvodca odpadu potrebuje odovzdať odpad iným spôsobom ako určuje toto
nariadenie, alebo pôvodca odpadu nie je poplatníkom mesta, je povinný dohodnúť si
samostatné podmienky s oprávnenou osobou na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu,
ktorý chce odovzdať.
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26. V prípade, že stanovište zbernej nádoby nie je dostupné pre zberné vozidlo oprávnenej
osoby, môže oprávnená osoba po odsúhlasení mestom prechodne alebo natrvalo zmeniť
spôsob zberu odpadu pre uvedené stanovište, pri bytových domoch zmeniť umiestnenie
uvedeného stanovišťa alebo sústrediť viac zberných nádob na jedno určené stanovište.
27. Oprávnená osoba po dohode s mestom a pôvodcom odpadu resp. skupinou pôvodcov
odpadu upraví počet, veľkosť nádob alebo frekvenciu zberu komunálnych odpadov podľa
harmonogramu, ak sa preukáže, že produkcia odpadu je nízka alebo vysoká a súčasne, že
toto zníženie alebo zvýšenie je opodstatnené vzhľadom na množstvo odpadu po
vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

Článok 8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1.

2.

3.

4.

5.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad za nakladanie s ktorým zodpovedá mesto, sa
delí na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
tzv. "zelený odpad", (ďalej len "zelený odpad") - t.j. tráva, lístie, drevný odpad
zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, a
pod. Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, či iné kompostovanie.
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je FOP
a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
"prevádzkovateľ kuchyne") - t.j. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné
škrupiny, starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho
pôvodu a pod.,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.
Na území mestaje zavedený a zabezpečený zber zeleného odpadu, a to prostredníctvom:
a) 2401 nádob v rodinných domoch a bytových domoch so záhradou alebo pozemkom
vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň,
b) jarného a jesenného upratovania vedľa veľkoobjemových kontajnerov (kampaňový
sezónny zber),
c) zberných dvorov.
Pôvodcovia zeleného odpadu a rastlinnej časti biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu z domácností v rodinných domoch (v rozsahu šupy z ovocia a zeleniny,
neskonzumované ovocie alebo jeho časti, škrupiny z vajíčok a pod.) tieto odpady
prednostne svojpomocne kompostujú vo vlastnom kompostovacom zásobníku, ktorý si
zakúpia na vlastné náklady. Zelený odpad môže pôvodca zhromažďovať aj do 240 l
hnedých zberných nádob na to určených, ktoré sú distribuované bezplatne oprávnenou
osobou v počte 1 kus. V prípade potreby, je možné si zakúpiť ďalší kus 240 1 hnedej
nádoby u oprávnenej osoby. Zber zabezpečí oprávnená osoba podľa harmonogramu.
Zelený odpad, najmä drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže obyvateľ mesta
skompostovať (napr. konáre) a zároveň sa nesmie uložiť ani do 240 l hnedých zberných
nádob, môže bezplatne odovzdať na zberné dvory, ak preukáže zaplatenie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zelený odpad je zakázané ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad.
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Zber, prepravu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe
verejnej zelene, ktorý môže vykonávať len oprávnená osoba, (vrátane parkov a
cintorínov) zabezpečuje táto oprávnená osoba.
7. Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene vznikajúce u právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa sú jeho pôvodcovia povinní zbierať na vlastné náklady. Tento odpad
môžu zhodnocovať na svojich pozemkoch kompostovaním, alebo jeho zber si môžu
zabezpečiť prostredníctvom organizácie oprávnenej nakladať s týmto odpadom.
8. Domácnosť každého rodinného domu, ktorá sa rozhodla zhodnocovať biologicky
rozložiteľný odpad iba prostredníctvom kompostovacieho zásobníka je povinná mať ho
v dostatočnej kapacite. Odporúčaná veľkosť zásobníka musí byť prispôsobená veľkosti
pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka
na 1 m2 plochy záhrady/pozemku so zeleňou. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať
nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného
prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri
využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť na príslušnom
organizačnom útvare MsÚ v Prešove podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má
vlastný kompostovací zásobník. Uvedené čestné prehlásenie tvorí prílohu č.l tohto
nariadenia. Povinnosť doložiť čestné prehlásenie nevzniká, ak si fyzická osoba
v individuálnej bytovej výstavbe zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a
preukáže túto skutočnosť mestu platnou zmluvou so subjektom, ktorý tieto práce
vykonáva.
9. Čestným prehlásením o využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka sa pôvodca
odpadu zaväzuje a berie na vedomie nasledovné skutočnosti, že:
• bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad
rastlinného pôvodu z domácnosti,
• mesto prostredníctvom poverených zamestnancov má oprávnenie vykonávať
miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných
na svoje účely,
• je zakázané vyhadzovať biologicky rozložiteľný odpad do nádoby na komunálny
odpad,
• v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude
povinný si objednať nádobu na zber biologicky rozložiteľného odpadu.
• toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov
vzniká povinnosť ho aktualizovať do 30 dní.
• je si vedomý následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom
prehlásení
10. Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad sú vyvážané podľa platného
harmonogramu vývozu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je uverejňovaný
aktuálne na webovej stránke mesta www.presov.sk. Zbernú nádobu na biologicky
rozložiteľný odpad treba mať vyloženú v deň vývozu na verejne prístupnom mieste
od 6.00 hod.
ll. Nádoby určené na vývoz môžu byt' na danej ulici vyložené len v termíne v zmysle
harmonogramu vývozu biologicky rozložiteľného odpadu, ak sa na ulici nejaké nádoby
na zber biologicky rozložiteľného odpadu nachádzajú.
12. Náklady na zber a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
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13. Dôvod nezavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je uvedený

v čl. 24 tohto nariadenia.

Článok 9
Komunitné kompostovanie
1.

Mesto umožní zriadenie komunitného kompostoviska prostredníctvom kompostovacích
zásobníkov, ak o to požiada držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý si zabezpečí
kompostovacie zásobníky na vlastné náklady. Žiadosť sa podáva na príslušnom
organizačnom útvare MsÚ v Prešove. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle
mesta.
2. Mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok uvedených v ods. 3 tohto článku vydá v
lehote do 45 dní k žiadosti o zriadenie komunitného kompostoviska stanovisko a pridelí
komunitnému kompostovisku registračné číslo.
3. Komunitné kompostovisko je možné umiestniť a zriadiť len na pozemku majetkovo
právne vysporiadanom s vlastníkom pozemku, a akje:
a) umiestnené mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených
pozemkov alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára
prekážku na pozemnej komunikácii,
b) zabezpečené proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom
a iným nežiaducim živočíchom aj zo spodnej časti pletivom s okom rozmerov
maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo
prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a
makroorganizmovdo kompostoviska,
c) na kompostovisku spracovávaný len odpad zo surových rastlinných zvyškov,
d) v dostupnej vzdialenosti všetkým užívateľom, pre ktoré je komunitné
kompostovisko určené,
e) zabezpečené oznamom umiestneným na viditeľnom mieste s pokynmi, ktoré
odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané
do kompostoviska ukladať a kontaktom na zodpovednú osobu, ktorá je určená
užívateľmi komunitného kompostoviska (tzv. kompostmajster),
f) zabezpečené tak, aby bolo prístupné len zaškoleným užívateľom. Školenie
ku komunitnému kompostovaniu realizujú užívatelia komunitného kompostoviska
vo vlastnej réžií.
4. Ustanovenia uvedené v ods. 3 tohto článku sa uplatňujú na všetky novozriadené
komunitné kompostoviska na území mesta.
Článok 10
Nakladanie s biologicky rozložitel'ným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovatel'a kuchyne
l.

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom, ktoréhoje pôvodcom.
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Náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom (vrátane nákladov na zberné nádoby) hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú
súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad).
Ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov
a tukov do zberných nádob na zhromažďovanie zmesových komunálnych odpadov a
iných komunálnych odpadov je prevádzkovateľovi kuchyne zakázané.

Článok 11
Spôsoby a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, vrátane odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1.

Množstvo, druh a rozmiestnenie zberných nádob na triedený odpad určí po dohode
s mestom oprávnená osoba.
2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené tieto zberné nádoby:
a) 120 l plastové vrecia
b) 110 a 120 l zberné nádoby
c) 240 l zberné nádoby
d) 1100 l zberné nádoby
e) veľkoobjemové kontajnery
t) iné mestom určené zberné nádoby
3. Zberné nádoby na triedený odpad sú farebne rozlíšené takto:
a) modrá zberná nádoba je určená na zber papiera a lepenky,
b) žltá zberná nádoba je určená na zber plastov,
c) zelená zberná nádoba je určená na zber skla,
d) červená zberná nádoba je určená na spoločný zber kovových obalov
a kompozitných obalov na báze lepenky
e) hnedá zberná nádoba je určená na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
4. Vytriedené zložky komunálnych odpadov je pôvodca komunálnych odpadov povinný
vložiť do príslušných zberných nádob na triedený odpad, alebo odovzdať tieto odpady
iným, určeným spôsobom.
5. Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi nepatria:
a) v prípade papier a lepenky - asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný
alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskový papier, použité plienky
a podobne,
b) v prípade skla - keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo,
autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové monitory, sklo
s obsahom chemických látok, horniny a podobne,
c) v prípade plastov - obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií,
farieb, motorových olejov apod.), novodurové rúrkyaodpady
obdobného
charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, koženka, textil a podobne.
6. Do triedeného zberu odpadov z obalov nepatria:
a) v prípade kovových obalov - hrnce, kovové súčiastky, teplomery, kľúče,
elektroodpady z domácností a podobne,
b) v prípade kompozitných obalov na báze lepenky - papier a plasty, textil, koženka,
prázdne obaly od zubnej pasty, korenín, pochutín a podobne.
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7. Kovy, ktoré nie sú obalmi a kovy väčších rozmerov nepatria do zberných nádob
na triedený zber. Držiteľ týchto odpadov je povinný ich odovzdať na zberný dvor alebo
do iného zariadenia určeného na zber týchto odpadov (napr. prostredníctvom zariadení
na zber odpadov, ktoré realizujú výkup odpadov).
8. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov
nasledujúce zložky a odovzdať ich v rámci triedeného zberu odpadov:
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) kompozitné obaly na báze lepenky, tzv. nápojový kartón,
d) plasty z komunálnych odpadov (PET - odpady z polyetyléntereftalátu, PE odpady z polyetylénu, LDPE -odpady z polyetylénu s nízkou hustotou, HDPE odpady z polyetylénu s vysokou hustotou, PP - polypropylénu, PS - odpady
z polystyrénu, PA - odpady z polyamidu, len v prípade neobalových výrobkov),
e) kovové obaly bez obsahu škodlivín,
f) kovy, ktoré nie sú obalmi,
g) biologicky rozložiteľné odpady zo zelene (záhrad, parkov, vrátane vianočných
stromčekov),
h) šatstvo a textílie,
i) rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, detergenty s obsahom škodlivín, vrátane obalov,
j) detergenty bez obsahu škodlivín,
k) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
1) vyradené zariadenia s obsahom chladiva - chladničky, mrazničky, klimatizácie,
m) jedlé oleje a tuky,
n) odpadové oleje (najmä motorové a prevodové),
o) farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky vrátane obalov,
p) farby, lepidlá a živice bez obsahu škodlivín,
q) batérie a akumulátory s obsahom škodlivín,
r) iné batérie a akumulátory bez obsahu škodlivín,
s) elektrické a elektronické s obsahom škodlivín,
t) elektrické a elektronické s bez obsahu škodlivín,
u) iné drevo,
v) zemina a kamenivo,
w) objemný odpad,
x) drobný stavebný odpad.
9. Vytriedené zložky komunálnych odpadov, pre ktoré nie sú určené zberné nádoby, môžu
obyvatelia mesta uložiť na zberných dvoroch, alebo na inom na to určenom mieste.
10. Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi obyvatelia
ukladajú do farebne rozlíšených zberných nádob alebo vriec. Tento odpad je možné
odovzdať aj v rámci mobilných zberov odpadov, v rámci školských zberov, na zberné
dvory alebo v iných zariadeniach určených na zber týchto druhov odpadov (napr.
prostredníctvom zariadení na zber odpadov, ktoré realizujú výkup odpadov). Odpad,
najmä plastové fl'aše, nápojový kartón, plechovky od nápojov, krabice, atď. je nutné pred
uložením do príslušnej zbernej nádoby stlačiť za účelom zníženia ich objemu.
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Článok 12
Spôsob zberu objemného odpadu
1.

2.
3.

Zber objemného odpadu od fyzických osôb (napr. nábytok, vane, umývadlá, bytové jadrá,
dvere, okná a pod.) sa vykonáva minimálne dva krát ročne počas jarného ajesenného
upratovania, pristavením veľkoobjemových kontajnerov podľa harmonogramu.
Obyvatelia mesta môžu počas celého kalendárneho roka odovzdávať objemný odpad aj
na zberné dvory.
Ukladať objemný odpad na iné miesta (napr. vedľa nádob na zber zmesového
komunálneho odpadu), ako je určené v tomto článku je zakázané.

Článok 13
Spôsob zberu elektroodpadov z domácností, použitých prenosných batérií a
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
1.

2.

3.

Batérie
a)
b)
c)

a akumulátory a elektroodpad z domácností najmä:
použité automobilové batérie alebo akumulátory,
použité prenosné batérie alebo akumulátory, gombíkové články, sada batérií
vyradené
elektrické a elektronické
zariadenia,
vrátane elektro odpadu
zo svetelných zdrojov,
mozu obyvatelia mesta v nerozobratom stave odovzdať v rámci spätného zberu u
distribútora, ktorý distribuuje batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia;
v rámci vyhláseného zberu tohto odpadu alebo na zberné dvory bez poplatku.
Distribútor použitých batérií a akumulátorov a použitých automobilových batérií
z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby
je povinný bezplatne uskutočňovať spätný zber, a to bez viazania tohto zberu na kúpu
novej batérie alebo akumulátoru alebo iného tovaru.
Distribútor elektrozariadení je povinný
bezplatne uskutočňovať spätný zber, t. j.
odobratie elektroodpadu
z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej
služby, pokiaľ ide o elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia.
V prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu
zo svetelných zdrojov je
distribútor povinný bezplatne uskutočňovať spätný zber bez povinnosti zakúpiť si nové
elektrozariadenie, v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená
elektrozariadeniamje aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Článok 14
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
1.

Zber odpadov s obsahom nebezpečných látok od obyvateľov mesta sa uskutočňuje
dvakrát ročne. Mesto tento zber zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby. Mesto
zabezpečí informovanosť obyvateľov v dostatočnom časovom predstihu osobitným
oznamom, pričom využije všetky dostupné možnosti informačného systému v meste
(mestský časopis, výbory mestských častí, webová stránka mesta www.presov.sk, a pod.).
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Odpady s obsahom nebezpečných látok mozu obyvatelia mesta počas celého
kalendárneho roka odovzdať aj na zberné dvory.
Odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá a chemikálie sa odovzdávajú na zberné
dvory v uzatvorených nádobách.

Článok 15
Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok
1.
2.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky je nutné odovzdat' do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažd'ovať 12).
Ukladať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotnícke pomôcky do nádob na zber komunálneho odpadu je zakázané.

Článok 16
Spôsob zberu jedlých olejov a tukov
1.
2.
3.

Použité jedlé oleje a tuky obyvatelia mesta môžu počas celého kalendárneho roka
odovzdať na zberných dvoroch.
Použité jedlé oleje a tuky je potrebné zhromažďovať a odovzdávať v uzatvorených
nádobách (napr. PET fľaše).
Okrem zberných dvorov je možné použité jedlé oleje a tuky odovzdať aj na určených
čerpacích staniciach pohonných hmôt, ktoré realizujú zber tohto odpadu.

Článok 17
Spôsob zberu textilu
1.
2.

3.

Textil môžu občania bezplatne odovzdať na zbernom dvore, na ul. Bajkalská č. 33
v Prešove.
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov,
prikrývky, deky, posteľná bielizeň), obuv (obuv iba v pároch), - textilné doplnky k
oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
Do zberu textilu a šatstva nepatrí znečistené, mokré šatstvo a pod ..

Článok 18
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1.

Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom, mesto ich zber na území mesta
nevykonáva.

12) § 74 ods. 3 zákona Č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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Obyvatelia mesta mozu odpadové pneumatiky odovzdať bezplatne v rámci siete
distribútorov, pneuservisov a predajní pneumatík, v rámci bezplatného spätného zberu
odpadových pneumatík, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru.

Článok 19
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.

2.

3.

Nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady, na území mesta Prešov môže nahlásiť fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov, alebo Mestskému
úradu v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov.13)
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po
zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto
skutočnosť orgánom uvedeným v odseku 1 tohto článku.
Nezákonne umiestnený odpad je možné nahlasovať mestu Prešov:
a) Mestskej polícii v Prešove na tel. Č. 159
b) písomným podaním do podateľne mesta,
c) elektronicky na e-mailovúadresu:podatelna@presov.sk.
d) osobne na vecne príslušnom organizačnom útvare, do ktorého pôsobnosti patrí
odpadové hospodárstvo.

Článok 20
Prevádzkovanie zberných dvorov
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Zberné dvory oprávnenej osoby slúžia fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Prešov, na
aktuálny kalendárny rok.
Zberné dvory oprávnenej osoby slúžia aj pre FOP a PO, ktoré môžu na zberné dvory
bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a oddelene
vyzbieraný komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Odovzdanie inej
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu fyzickou osobou - podnikateľom
a právnickou osobou je odplatné podľa aktuálneho cenníka oprávnenej osoby.
Zberné dvory sa nachádzajú:
a) ul. Bajkalská Č. 33 v Prešove,
b) ul. Jesenná Č. 3 v Prešove.
Pri privezení odpadu na zberný dvor je nutné sa ohlásiť pracovníkovom zberného dvora.
Pri odovzdávaní odpadu sa musí obyvateľ preukázať dokladom totožnosti s vyznačeným
trvalým pobytom v meste.
V prípade, že obyvateľ nemá trvalý pobyt v meste, ale je prihlásený k miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a má ho uhradený, má právo
odovzdať odpady na zbernom dvore bezplatne do výšky ročného limitu. Ročné limity

13) § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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na množstvo bezplatne uloženého odpadu na zberný dvor (na poplatníka) sú uvedené
v prevádzkovomporiadku zberného dvora.
FOP a PO môžu na zberné dvory odovzdať iné oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu z iných zdrojov, ako sú uvedené v prvej vete ods. 2 tohto článku, v prípade, ak
majú uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
aktuálny kalendárny rok.
Osoba zdržiavajúca sa v priestoroch zberného dvora je povinná dodržiavať prevádzkový
poriadok zberného dvora.

Článok 21
Nakladanie s drobným stavebným odpadom

1.

2.
3.

Mesto Prešov zavádza na území mesta množstvový zber DSO bez obsahu škodlivín.14)
Pôvodca odpadu platí miestny poplatok za drobný stavebný odpad ustanovený podľa
osobitného predpisu15) vo výške, ktorá je priamo úmerná hmotnosti odovzdaného DSO
určenej vážnym lístkom z meradla na zbernom dvore.
DSO je možné počas celého kalendárneho roka odovzdať na zberných dvoroch
oprávnenej osoby.
Ukladať DSO do nádob na iné komunálne odpady ana iné miesta (napr. vedľa nádob na
zber zmesového komunálneho odpadu), akoje uvedené v ods. 2 tohto článkuje zakázané.

Článok 22
Jarné a jesenné upratovanie

1.

Najmenej dvakrát do roka organizuje mesto zber a prepravu objemných odpadov,
spravidla v rámci jarného a jesenného upratovania, ktoré na území mesta prebieha
postupne. Aj počas upratovania je možné odovzdať tento odpad na zberné dvory.
2. Pre tento účel mesto zabezpečí u oprávnenej osoby rozmiestnenie VOK (s objemom
najmenej 5 nr') na vhodných miestach na území mesta, dohodne spôsob prepravy,
zneškodnenia a interval vývozu.
3. Mesto zabezpečí informovanosť obyvateľov v dostatočnom časovom predstihu
osobitným oznamom, v ktorom uvedie termíny, v ktorých budú VOK rozmiestnené, druh
odpadu, pre ktorý sú VOK určené a miesto umiestnenia podľa ods. 2 tohto článku,
pričom využije všetky dostupné možnosti informačného systému v meste (mestský
časopis, výbory mestských častí, webová stránka mesta www.presov.sk, a pod.).
4. Počas tohto upratovania možno vedľa VOK osobitne uložiť aj zelený odpad v rámci
kampaňového sezónneho zberu.
5. Hádzať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je VOK určený, je zakázané.
6. Do VOK je zakázané ukladať BRO, DSO, odpady s obsahom nebezpečných látok (ako
napr. elektroodpad, batérie a akumulátory, oleje, farby...), železný šrot, odpadové
pneumatiky.
14) § 81 ods. 20 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
15) Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
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Zakazuje sa ukladať odpad na verejné priestranstvo po odvezení VOK z miesta jeho
uloženia počas jarného a jesenného upratovania.
Počas upratovania na bezproblémový priebeh pri ukladaní odpadu dohliada zamestnanec
oprávnenej osoby v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície v Prešove.

Článok 23
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov zo záhradkárskych
oblastí, z chát a z cintorínov
1.

Biologicky rozložiteľným odpadom (ďalej len "BRO") zo záhradkárskych oblastí a chát
sa rozumie burina, nespotrebované zvyšky úrody, konáre z orezov stromov a kríkov,
lístie, tráva a pod.
2. BRO zo záhradkárskych oblastí a chát sú pôvodcovia odpadu povinní prednostne
svojpomocnekompostovať na vlastných pozemkoch alebo inak zhodnotiť.
3. BRO zo záhradkárskych oblastí a chát môžu poplatníci mesta v priebehu celého roka
bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo odkladať tento odpad v rámci jarného
a jesenného upratovania vedľa VOK.
4. Zhromažďovať odpad zo záhradkárskych oblastí a chát na miestach, ktoré nie sú na to
určené, je zakázané.
5. Majiteľom individuálnych chát, chalúp, záhrad a pod., ktoré neslúžia na podnikateľské
účely sa zberné nádoby neprideľujú. Vzniknutý KO môžu vyhodiť do nádoby, ktorú majú
pridelenú z titulu trvalého, resp. prechodného pobytu alebo môžu využiť na tento účel
zakúpené (na príslušnom organizačnom útvare MsÚ v Prešove) čierne 120 l vrecia
označené logom oprávnenej osoby, ktoré môžu pôvodcovia vyložiť v deň vývozu odpadu
k najbližšej zbernej nádobe, mimo uličných smetných nádob.
6. Na cintorínoch sú na komunálne odpady umiestnené VOK alebo zberné nádoby do
ktorých je možné ukladať len odpad vzniknutý bezprostredne na cintoríne. Je zakázané
ukladať do nich akýkoľvek iný odpad.
Článok 24
Dôvod nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na mesto Prešov, nakoľko mesto má
zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov činnosťou Rl v zmysle Prílohy č. 1
k zákonu o odpadoch.
Článok 25
Informačný systém
1.

Podrobné a aktuálne informácie o harmonogramoch zberu odpadu, informácie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi v meste, informácie o konkrétnych opatreniach
zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu v meste, informácie o poplatkoch
a pod. zabezpečuje mesto v elektronickej forme na webovom sídle mesta www.presov.sk.
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Harmonogram zberu odpadu alebo jeho časť možno zverejniť aj na webovom sídle
oprávnenej osoby, odkazom na webové sídlo oprávnenej osoby, prostredníctvom
miestnych médií a distribúciou kalendárov s harmonogramom zberu triedených odpadov.

Článok 26
Kontrola a sankcie
Na kontrolu a zodpovednosť za porušenie povinností v~lývajúcich zo zákona o odpadoch a
tohto nariadenia sa vzťahujú osobitné právne predpisy 1

Článok 27
Zrušovacie ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov sa zrušuje dňom účinnosti tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 28
Účinnost'
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa
......... a zvesený dňa
.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
mesta Prešov dňa
uznesením Č •......•..
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
a
zvesené dňa
.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
s výnimkou článku 5 ods.
3; 4; 5, článku 7 ods. 5 písm. a); d), ods. 12; 15; 16; 17; 18; 19, ktoré nadobudnú účinnosť od
01.01.2023

V Prešove dňa

.
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

16) Zákon Č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Príloha č.l

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
o kompostovaní biologicky rozložlteľného odpadu pomocou vlastného kompostovacieho

zásobníka

Dolu podpísaný/á (meno a priezvisko):

r

Narodený (dátum):

,

Adresa bydliska:

,

Ostatní členovia domácnosti (meno, priezvisko a dátum narodenia)
l

.

2

.

3

.

4

.

5

.

Týmto čestne prehlasujem za všetkých členov domácnosti, ktorých som zástupcom, že:
•

nepotrebujem,
aby mi mesto Prešov zabezpečilo zber biologicky rozložlteľného odpadu
z údržby súkromných pozemkov a záhrad, prostredníctvom na to určenej zbernej nádoby,

•

na uvedenej adrese riadne kompostujeme všetok rastlinný biologicky
z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku,

•

kompostovací zásobník má objem
litrov. Materiál, z ktorého je zásobník zhotovený:
...............
Pozemok pre údržbu zelene a záhrada je vo výmere cca
m2•

rozložitelný

odpad

Týmto beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti, ktorých som zástupcom, že:
•

budeme riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložitel'ný odpad rastlinného
pôvodu z domácnosti,

•

mesto prostredníctvom poverených zamestnancov má oprávnenie vykonávať miestne
zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely,

•
•

je zakázané vyhadzovať biologicky rozložitel'ný odpad do nádoby na komunálny odpad,
v prípade, že sa preukáže, že nepostupujeme v zmysle tohto prehlásenia, budeme
povinní si objednať nádobu určenú na zber biologicky rozložiteľného odpadu.

•

toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká
povinnosť ho aktualizovať ho do 30 dní.

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Dátum:

Podpis:

