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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 /2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Fiľakovo
úplné znenie
Mesto Fiľakovo (ďalej len „mesto“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).

VZN mesta Fiľakovo č. 3/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo

I. ČASŤ
§ 1 Pôsobnosť nariadenia
1.

VZN vymedzuje práva a povinnosti mesta Fiľakovo, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.
VZN bližšie upravuje:
-

nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

-

nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

-

nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,

-

o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

-

o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
a, triedených zložiek odpadov (papier, plast, sklo, kovy, VKM)
b, elektroodpadov z domácností,
c, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi,
d, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov,
e, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
f, jedlých olejov a tukov,

-

o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok,

-

o spôsobe zberu šatstva a textilu,

-

o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

-

o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
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-

o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

-

prevádzkovanie zberného dvora

-

o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.1

2.

VZN sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“), ktoré vznikli na území mesta
Fiľakovo, pričom územím mesta sa rozumie jej katastrálne územie.

3.

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

§ 2 Základné pojmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN sa vymedzujú:
Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.2
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.3
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.4
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.5
Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) 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.6
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne
budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad
z domácností.7
Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. 8
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 obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,

1 § 81 ods.8 a § 81ods. 21 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 § 2 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4 § 2 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 § 2 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6 § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7 § 32 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8 § 42 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v
správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa
nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.9
Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.10,11
Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.12
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.13
Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú
určuje mesto v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob
v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec 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
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.16
Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“)je právnická osoba so sídlom v
Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v
súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV nie je
dosahovanie zisku.17
Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa
vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva
obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia,
ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie,
recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program
podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.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

9 § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10 § 2 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12.
2014).
12 § 4 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13 § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14 § 80 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15 § 80 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16 § 3 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17 § 28 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18 § 8 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19 § 27 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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18. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na
ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako
aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.20
19. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na
činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje
plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.21
20. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.22
21. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky,
neobalové výrobky.23
22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového
výrobku.24
23. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou
– podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou
a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.25
24. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.26
25. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber
zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
26. Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo
distribútorom elektrozariadenia a to:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadov zo svetelných zdrojov bezplatne
a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni,
ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej
bezprostrednej blízkosti.27
27. Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení
alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na
dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne
odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej
na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.28
28. Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe
zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti
výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného
používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie
a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva
spätný zber.29
29. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií
a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel
20 § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21 § 44 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22 § 80 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23 § 27 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24 § 27 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25 § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26 § 3 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27 § 32 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28 § 32 ods. 25 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29 § 42 ods. 22 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor
týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora
alebo iného tovaru.30
30. Zberné miesto opotrebovaných pneumatík je miesto určené obcou kde občania môžu
odovzdávať použité pneumatiky, pretože tieto miesta majú odvoz garantovaný.
31. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené mestom alebo združením obcí a prevádzkované mestom, združením obcí alebo osobou,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie
zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad
a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v
tomto všeobecne záväznom nariadení.31
32. Zberovou spoločnosťou sa rozumie mesto alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá
s odpadom vznikajúcim na území mesta, a to na základe zmluvy s mestom uzavretej v súlade so
zákonom o odpadoch.
33. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.32
34. Zhodnocovanie BRO kompostovaním je prirodzený biochemický proces, pri ktorom
z pôvodných organických látok pod vplyvom živých organizmov, mikroorganizmov, vzniká
organické hnojivo – kompost, ktorý už nie je odpadom.
35. 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.33
36. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.34
37. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.35
38. Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO, separovaných zložiek KO, veľkoobjemový
kontajner („ďalej len „VOK“) alebo zberné vrece.
39. Užívateľmi zberných nádob sú:
a) Pôvodcovia odpadu (platitelia miestneho poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie KO a DSO, vrátane osôb, za ktoré miestny poplatokplatia).
b) Zamestnanci organizácie poverenej zberom.
40. Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od stanovišťa
zberných nádob.
41. Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer umiestniť v štandardných zberných nádobách, ktoré sú poskytnuté do užívania
držiteľovi tohto odpadu.
42. Zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 01) je KO, ktorý zostane po oddelení
separovane zbieraných zložiek.
43. Biologicky rozložiteľný odpad pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene vznikajúci pri údržbe
verejnej zelene vrátane odpadu z parkov a z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických,
fyzických osôb a občianskych združení, potravinárskych a kuchynský odpad z domácností,
reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad
z potravinárskych závodov.

30 § 42 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31 § 80 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32 § 3 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
33 § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
34 § 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
35 § 3 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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44. Systém zberu odpadov je určenie počtu zberných nádob na KO, intervalu ich vývozu a ich
umiestnenie na území mesta.
45. Organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie KO a DSO na území mesta, na základe uzatvorenej zmluvy na vykonávanie
týchto činností s mestom – Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, Fiľakovo (ďalej len „VPS“).
46. Zberný dvor odpadov je vyhradený priestor pre zhromažďovanie využiteľných a nebezpečných
zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

-

Pojmy zavedené týmto VZN:

1. Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky
v držbe.36
2. Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu
alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad
nemá fyzicky v držbe.37
3. Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre
cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie
odpadu.38
4. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu
alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo
zneškodnený.39
5. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním
s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.40
6. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou
– podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.41
7. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.42
8. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo
inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa
vykonáva zber odpadov.43
9. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností
uvedených v prílohe č. 1zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou
so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi
vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na
jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa
považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.44
10. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností
uvedených v prílohe č. 2zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou
so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi
vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na
jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa
považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.45

36§ 4 ods.3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
37§ 4 ods.4zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
38§ 4 ods.5zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39§ 3 ods.3zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40§ 3 ods.4zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
41§ 3 ods.6zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
42§ 3 ods.7zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43§ 5 ods.1zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44§ 5 ods.2zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
45§ 5 ods.3zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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11. Prekládková stanica komunálneho odpadu je zariadenie na dočasné uloženie a následné

preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na
zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.46
12. Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým
alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo
chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s
ktorými prichádza do styku tak, že môže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k
poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a
ekotoxicita výluhu musia byť zanedbateľné a nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo
podzemných vôd.47
13. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere
dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka, a ktorý je získaný
súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. 48

II. ČASŤ
§ 3 Spoločné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto, ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak.
Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s
týmto všeobecne záväzným nariadením mesta.
Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský
systém zberu odpadov na území mesta.
Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO sa platí mestu miestny poplatok.
Iné nakladanie s KO a DSO ako je uvedené v tomto VZN je zakázané. Zákaz sa nevzťahuje na
zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami(ďalej len FO),fyzické osoby
oprávnené na podnikanie (ďalej len FOP) a právnické osoby (ďalej len PO), napríklad
odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou
zberu KO.
V prípade organizovaných akcií triedeného zberu (napr. zber na školách a pod.) sa spôsob zberu
a zhodnocovania vytriedených zložiek KO dohodne s organizáciou poverenou zberom
v spolupráci s mestom a FOP a PO zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného odpadu.
Každý je povinný nakladať s komunálnym 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 ohrozeniu rastlín
a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom a týmto VZN,
b) ukladať odpad mimo zberných nádob,
c) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
d) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
e) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním
činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

46§ 5 ods.6zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
47§ 2 ods.2Vyhláška č. 328/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
48§ 14 ods.1Vyhláška č. 371/2015 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
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f) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
h) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad na voľnom priestranstve, vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach, v záhradách, v zberných nádobách,
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) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),
k) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov,
l) do zberných nádob ukladať veľkoobjemový odpad,
m) ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad,
taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný
odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
n) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez
zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto
činnosť uzavretú zmluvu s obcou,
o) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
p) meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri
bytových domoch a pod.). Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou
poverenou zberom odpadu,
q) používať zberné nádoby na iný účel,
r) poškodzovať zberné nádoby,
s) pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať,
t) udupávať a inak zhutňovať obsah nádob,
u) kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby,
v) ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené,
w) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob.
9. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný49:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN 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 drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na
mestskom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť
poplatok za komunálny odpad.
10. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť
zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod
katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.
11. Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových, aj jednorazových podujatí a činností pre
verejnosť je povinný: a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový KO,
b) zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu,
c) robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej
činnosti,
d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch,
kioskoch, bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a
podobných zariadeniach) zabezpečiť čistotu a poriadok, a to najmä
umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec.

49 § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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12. 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 s
obcou; 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
uzavrelo zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov.

§ 4 Povinnosti mesta Fiľakovo
1. Mesto:
a)
b)
c)
d)
e)

usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území mesta,
vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO,
vyjadruje sa k programom pôvodcov odpadu na území mesta,
vypracováva program odpadového hospodárstva mesta a predkladá ho príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Program odpadového
hospodárstva mesta schvaľuje aj mestské zastupiteľstvo.
f) realizuje prostredníctvom organizácie poverenej zberom triedený zber KO a DSO,
g) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami,
záujmovými občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie
a zapojenie pôvodcov odpadov na území mesta na úseku predchádzania,
obmedzovania, opätovného využitia, triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti
KO a DSO,
h) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky,
i) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území mesta.
2. Mesto je ďalej povinné50:
a) zabezpečiť zber a prepravu KO vznikajúceho odpadu na jeho území na účely jeho
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
vrátane zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO
v rámci triedeného zberu v zmysle tohto VZN
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého
pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
„prevádzkovateľ“),
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov,
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
papier, plasty, kovy a sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber
komunálnych odpadov.
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich
náklady
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií
a akumulátorov,
50 § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na
zber komunálnych odpadov
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,
mať uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu so spoločnosťou,
ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti (organizácia zodpovednosti
výrobcov),
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5
písm. d) druhého bodu uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci
systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to vo vzťahu
k zberu, okrem skutočností uvedených v § 28 ods. 5 písm. d) prvého bodu zákona (t.j.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré
preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne
v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodnenia vyhradeného
prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie), uvedením
spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia
cieľov zberu a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu
v prílohe č. 3 zákona.
zabezpečiť podľa potreby, minimálne 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,
zverejniť na webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste.
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú
na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
vytvoriť podmienky na oddelený zber odpadov donáškovým systémom formou
odovzdania odpadov v zbernom dvore pre vytriedené zložky komunálneho odpadu,
objemného odpadu, elektroodpadu z domácností, drobného stavebného odpadu od
fyzických osôb, biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad.
zabezpečiť odovzdanie odpadových pneumatík na zberné miesto.
vytvoriť podmienky a zabezpečiť oddelený zber odpadov z obalov donáškovým
systémom formou odovzdania odpadov na zberný dvor – zberňa obalov.
zabezpečí propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, a to
- zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
- distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých
domácností tejto obce,
- zverejňovanie informácií o systéme zberu v obci obvyklým spôsobom a to
v mestskom rozhlase, v mestskej televízii alebo usporiadaním vzdelávacích
aktivít k systému zberu.
Propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
- zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle mesta,
- distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností
tejto obce, ktoré kompostujú,
- zverejňovanie informácií o domácom kompostovaní v meste obvyklým
spôsobom a to v mestskom rozhlase, mestskej televízii alebo usporiadaním
odborných prednášok o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.
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§ 5 Práva a povinnosti organizácie poverenej zberom odpadu
Organizácia poverená zberom odpadu je povinná:
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov51,
b) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a tohto
VZN,
c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich
zhodnocovaní a zneškodnení,
d) vypracovať ročný harmonogram zberu KO ročný kalendár triedeného zberu KO vrátane zberu
biologicky rozložiteľného odpadu najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roka na
nasledujúci kalendárny rok,
e) vypracovať návrh termínov na zber objemného odpadu a oddelene vytriedených odpadov
z domácnosti s obsahom škodlivín,
f) v spolupráci s mestom oboznámiť všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so schváleným
ročným harmonogramom zberu odpadov s termínmi kalendárového zberu odpadov spôsobom
v mieste obvyklým,
g) spracovať v rámci harmonogramu prípravy rozpočtu mesta na nasledujúci kalendárny rok finančné
náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO za účelom prípadnej úpravy výšky
miestnych poplatkov,
h) dbať na to, aby boli odpady vyvážané pravidelne podľa harmonogramu zberu zmesového
a triedeného zberu KO a nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, alebo k znečisťovaniu
stanovíšť zberných nádob v dôsledku oneskoreného vývozu,
i) odstrániť znečistenie vzniknuté pri vyprázdňovaní zberných nádob,
j) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište,
k) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu
(poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla, sviatok a pod.) najneskôr do 24 hodín,
l) evidovať záznamy o počte a druhu vývozu zberných nádob, množstve a zneškodnenia KO, počte
zberných nádob, nákladoch a príjmoch a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom mesta,
m) mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné
nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi a POH,
n) materiálovo alebo energeticky zhodnocovať odpady (zabezpečovať ich prípravu na opätovné
použitie, recykláciu, spracovanie alebo kompostovanie),
o) minimálne 1 x za rok vykonať identifikáciu miest s nedostatočnou alebo nadbytočnou kapacitou
zberných nádob a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové cykly a trasy pre zvozové
vozidlá.
p) o priestupkoch v zmysle tohto VZN informovať mestský úrad.

§ 6 Hierarchia odpadového hospodárstva obce
Na území mesta je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

51 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
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III. ČASŤ
§ 7 Komunálny odpad a jeho zložky
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny52:
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
-

20 01 01
20 01 02
20 01 03

-

20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23

-

20 01 25
20 01 26
20 01 27

-

20 01 28

-

20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

-

20 01 34
20 01 35

-

20 01 36

-

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

52 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
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20 01 41
Odpady z vymietanie komínov
20 01 99
Odpady inak nešpecifikované
b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
-

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
O

O
O
O

c) Iné komunálne odpady:
-

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O

§ 8a Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1.

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené 110 l PVC vrece, zberné nádoby vo
veľkostiach 110 l,120 l, 240 l, 1 100 l a na zber triedeného odpadu špeciálne kontajnery 1 100 l
na sklo, papier, plasty, kovy a viacvrstvový kombinovaný materiál vrecia na triedený odpad, 125
l Go-Bag vrece na záhradný odpad, VOK 7 000 l na kampaňový zber zeleného odpadu. Interval
vyprázdňovania nádob a ich počet je stanovený tak, aby bol dostatočný objem zberných nádob a
bolo možné potenciálne vzniknutý komunálny odpad uložiť do zberných nádob. Z hľadiska
dodržania hygienických zásad na území mesta sa stanovuje harmonogram zvozu zmesového
komunálneho odpadu s minimálnou frekvenciou 1 x týždenne. Vo výnimočných prípadoch môže
primátor mesta alebo riaditeľ VPS nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu.

2.

Pri mimoriadnych príležitostiach spojených so zvýšenou tvorbou odpadu je možné využiť
doplnkový systém zberu zmesového komunálneho odpadu. Pôvodca (fyzické osoby alebo
podnikateľský subjekt) si zakúpi u povereného subjektu jednorazové plastové vrecia označené
logom povereného subjektu, do ktorých odpad umiestni. Vrecia s odpadom pôvodca vyloží v deň
vývozu ku svojej zbernej nádobe.

3.

Pre rodinné domy sa stanovuje 110 l, 120 l alebo 240 l zberná nádoba a to:
1 ks 110 l, 120 l zbernej nádoby (obvyklý počet občanov 1- 6)
2 ks 110 l, 120 l alebo 1 ks 240 l zbernej nádoby (pri počte občanov 7 a viac bývajúcich
v jednom rodinnom dome)
Frekvencia vývozu je 1 x za týždeň.
Pre bytové domy sa stanovujú 1 100 l zberné nádoby a to:
1 ks zbernej nádoby max. na 15 bytových jednotiek
Frekvencia vývozu je 1 x za týždeň.
Harmonogram vývozu odpadu tvorí prílohač.1 tohto VZN.
4. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje pôvodca odpadu (náklady na
zabezpečenie zbernej nádoby nie sú zahrnuté do nákladov na zber KO v meste – miestny poplatok
je znížený o náklady na zabezpečenie zberných nádob), pri znehodnotení nádoby alebo strate pred
uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto
zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
5. Umiestnenie zberných nádob:
• v zástavbe rodinnými domami
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-

6.

7.

8.

9.

umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch musí byť prednostne riešené na
vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je možné, po dohode s mestom doriešiť
majetkovoprávny vzťah k pozemku stanoviska vo vlastníctve mesta alebo inej
právnickej osoby,
- za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú vlastníci zberných nádob.
• v zástavbe bytovými domami
- umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch na verejných priestranstvách
zabezpečuje VPS po dohode mesta s jednotlivými platiteľmi miestnych poplatkov.
Miesta pre sady zberných nádob (kontajnerové stanovištia) budú zvolené tak, aby sa
zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické,
estetické a technické podmienky pre ich vyprázdňovanie.
- v prípade sporných stanovísk o umiestnení zberných nádob rozhoduje mesto na
základe žiadosti pôvodcov odpadu, v ktorej žiadatelia zdôvodnia opodstatnenosť
svojej požiadavky.
• ostatné prípady
- umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (v prevádzkach podnikateľov,
v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú jednotliví platitelia poplatkov
povinní dohodnúť s VPS,
- v prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený zamestnanec mesta.
Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu VPS.
Harmonogram zvozu je zverejnený v prílohe tohto VZN, na webovom sídle VPS,
www.vpsfilakovo.sk, v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj na webovom
sídle mestawww.filakovo.sk a na úradnej tabuli.
Preprava KO a jeho zložiek:
a) nakladať s odpadom (zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie) na území mesta
môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom ak túto
činnosť nezabezpečuje VPS. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
b) ak sa pri vývoze triedeného odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnocovanie, nádoba bude
vyprázdnená resp. odpad odvezený až pri vývoze zvyšného zmesového KO.
Za mimoriadny odvoz sa považuje:
a. odvoz KO, ktorý je mimo nádoby,
b. odvoz KO pri likvidácií nelegálnych skládok,
c. odvoz KO od pôvodcu ako organizátor kultúrnych, športových, aj jednorazových
podujatí,
Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz poverenou organizáciou zabezpečuje
ten, koho činnosťou odpad vznikol. V prípade nelegálnych skládok zodpovedného, koho
činnosťou odpad vznikol zisťuje mestská príp. štátna polícia.

§ 8b Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
1.

V meste sa vykonáva triedený zber:
a) papiera, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky
(odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),
b) elektroodpadov z domácností,
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
e) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
f) jedlých olejov a tukov z domácností,
g)nebezpečných odpadov vrátane veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
h) odpadových pneumatík,
i) textilu a šatstva.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle
popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na
triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov
alebo tretia osoba.
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.
Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu VPS v zmysle
popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na
webovom sídle organizácie VPSwww.vpsfilakovo.sk a na úradnej tabuli mesta.
VPS, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov
a triedený zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov s výnimkou
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je
povinná:
a)
vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b)
po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c)
v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
d)
v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady
jej opravu alebo výmenu do 30 kalendárnych dní,
e)
mesačne predložiť mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas
tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho
využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom
spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f)
zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,
g)
uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
h)
uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré
obsahujú určenú zložku.
Fyzické a právnické osoby mesta Fiľakovo v súlade s prevádzkovým poriadkom zberného dvora53
môžu odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore (ul.
Družstevná).
Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný54:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok
zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa
nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať mestu údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu.

§ 9 Množstvový zber
1. Množstvový zber je zber KO a DSO, 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.
2. Na území mesta sa zavádza množstvový zber KO pre podnikateľov (PO, FOOP), ktorý sú
oprávnený užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
a množstvový zber DSO pre fyzické osoby.
53 Prevádzkový poriadok pre prevádzku Zberný dvor Fiľakovo
54 § 16 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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3. Pri množstvovom zbere poplatník má možnosť platiť poplatok za odpady vo výške, ktorá
zodpovedá skutočnému množstvu ním vyprodukovaných odpadov takým spôsobom, že voľbou
vhodného objemu zbernej nádoby a intervalu vyprázdňovania zberných nádob vždy bude mať
pripravený k odvozu plnú zbernú nádobu.
4. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom využívajúcim množstvový zber KO sa
prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, do nádob
určených na KO rozmiestnených v rámci mesta.
5. Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a
odvezeného odpadu KO, DSO.
6. Mesto je povinné v spolupráci s VPS min. 1 x ročne vykonať identifikáciu subjektov, ktoré nemajú
uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO. V prípade, že mesto zistí
subjekt, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO je povinné
tento subjekt bezprostredne vyzvať na uzatvorenie takejto zmluvy.
7. Všetky bližšie podrobnosti (sadzba poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť
poplatku a pod.) upravuje platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO a jeho dodatky55.

§ 10 Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber
1.

2.

3.
4.
5.

Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť
vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú
na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesta.
Výnimku môže povoliť Mestský úrad. Súhlas v takýchto prípadoch udeľuje primátor na základe
odporúčania komisie ochrany verejného poriadku a dopravy a komisia pre výstavbu, životné
prostredie a územné plánovanie.
V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je
majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne
po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného
zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
Na území mesta je zavedený triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvového
kombinovaného materiálu na báze lepenky(ďalej len „VKM“)pri, ktorých sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov nasledovne:
a) Rodinné domy - triedi sa:
- papier – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby modrej farby, vývoz
podľa spracovaného kalendára zberu
- plasty – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby žltej farby, vývoz podľa
spracovaného kalendára zberu
- sklo – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby zelenej farby, vývoz podľa
spracovaného kalendára zberu
- kov + VKM – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby červenej farby,
vývoz podľa spracovaného kalendára zberu

55 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2018, o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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b) Bytové domy - triedi sa:
- papier – označené 1100 l zberné nádoby modrej farby, vývoz podľa spracovaného
kalendára zberu
- plasty – označené 1100 l zberné nádoby žltej farby, vývoz podľa spracovaného kalendára
zberu
- sklo – označené 1100 l zberné nádoby zelenej farby, vývoz podľa spracovaného
kalendára zberu
- kov + VKM – označené 1100 l zberné nádoby červenej farby, vývoz podľa spracovaného
kalendára zberu
c) Občania mesta môžu vyseparované zložky odpadov uvedené v ods. 5 písm. a), b)
odovzdať aj na zbernom dvore, na adrese Družstevná 50D, Fiľakovo.

§ 11 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov
z domácností
1.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne
budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad
z domácností.
Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje zákon o odpadoch od 15. augusta 2018

Elektroodpady sú rozdelené do 6 kategórií a do jednotlivých kategórií patria:
Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
Sem patria: chladničky, mrazničky, klímy, odvlhčovacie zariadenia, tepelné čerpadlá, radiátory
obsahujúci olej atď.), automaty na výdaj chladených nápojov. Kategória 2: Obrazovky,
monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Sem patria zariadenia: monitory, televízory, tablety, laptopy, notebooky, čítačky kníh z pôvodnej.
Kategória 3: Svetelné zdroje
Sem patria: svetelné zdroje, zariadenia na vytváranie svetla a to žiarivky, výbojky, LED žiarivky.
Kategória 4: Veľké zariadenia
Sem patria: zariadenia, ktoré nie sú zaradené do predchádzajúcich troch kategórií a sú väčšie ako
50 cm (ktorákoľvek hrana), veľké kopírky a tlačiarne, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky,
elektrické rúry, veľké hracie automaty.
Kategória 5: Malé zariadenia
Sem patria: zariadenia, ktoré sú menšie ako 50 cm (každý vonkajší rozmer). Teda väčšina malých
domácich zariadení ako vysávače, šijacie stroje, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia,
žehličky, varné kanvice, hi-fi súpravy.
Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia
Sem patria: mobilné telefóny, vreckové kalkulačky, GPS zariadenia, smerovače, osobné
počítače, tlačiarne, telefóny
2. Zoznam elektrozariadení, vyňatých z pôsobnosti VZN:
a. zariadenia potrebné na ochranu dôležitých bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
napríklad na osobitné vojenské účely;
b. zariadenia osobitne navrhnuté a nainštalované ako súčasť iného typu výrobku, na ktorý sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosti výrobcu a dovozcu, napr. ako súčasť vozidla, plniace svoju
funkciu len ako súčasť príslušného výrobku;
c. zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru;
d. veľké stacionárne priemyselné náradia;
e. veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie sú osobitne navrhnuté a namontované
ako súčasť uvedených inštalácií;
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f.

3.
4.

5.

6.

osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových
vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené;
g. necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie;
h. zariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi
podnikmi;
i. zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto
pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné
zdravotnícke pomôcky.
Prostredníctvom mestských novín a mestskej webovej stránky mesto zabezpečí informovanosť
občanov o organizovaní mobilného zberu v dostatočnom časovom predstihu v, ktorom uvedie
termín a stanovištia mobilného zberu elektroodpadov.
Občania môžu elektroodpad odovzdať:
- bezplatne distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni
elektrospotrebičov.
- bezplatne celoročne v zbernom dvore, kde je zriadené zhromaždovacie miesto pre
elektroodpady, v čase prevádzkových hodín donáškovým systémom. Prepravu odpadu do
zberného dvora si zabezpečí pôvodca na vlastné náklady.
- bezplatne prostredníctvom mobilného zberu vykonávaného oprávnenou organizáciou na
nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu podľa aktuálneho
harmonogramu zberu. Mobilný zber elektroodpadov sa organizuje obvykle dvakrát do roka
v na jar a na jeseň.
Je zakázané:
a) odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
b) ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.
c) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami KO.
d) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej
na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu,
Každá organizácia, ktorá chce vykonávať na území mesta oddelený zber elektroodpadu z
domácností, musí uzatvoriť zmluvu s mestom, v ktorej sa špecifikuje podmienky zberu. To
sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného
miesta elektroodpadu.

§ 12 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla,
plastov, kovov a VKM(odpady z obalov a neobalových výrobkov)
1.

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť
navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky
komunálneho odpadu
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast,
d) červená pre zložku kovy a viacvrstvové kombinované materiályna báze lepenky(ďalej len
„VKM“)

2.

Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým umožňuje
OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, na základe zmluvy.
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený v prílohe č. 1 tohto VZN, na
webovom sídle mestawww.filakovo.sk, na webovom sídle organizácie VPS www.vpsfilakovo.sk,
v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj na webovom sídle mesta
www.filakovo.sk, na úradnej tabuli mesta a mestským rozhlasom.

3.
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4.

Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály iným
subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s mestom a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

5. PLASTY – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l vriec
a 1000 l big bagov (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť – VPS.
Vytriedené plasty môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do
zberného dvora si pôvodca hradí sám.
• Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako PE (polyetylén – LDPE, HDPE) – číre
a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,
vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov; PP (polypropylén) – obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid) – vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná a nábytok
a pod. Plastové obaly je potrebné pred vhodením do zbernej nádoby podľa možnosti stlačiť a
zmenšiť tak ich objem.
• Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan obaly od ropných produktov,
kovové uzávery, plasty vystužené sklenenými vláknami, silne znečistené potravinami a pod.
• Kvalitatívne požiadavky: Plasty nesmú byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr.
zvyškami farieb, olejových a ropných látok, chemikálií, a pod.).
6. KOVY v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l vriec
a 5000 l kontajnera (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť – VPS.
Vytriedené kovy môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do
zberného dvora si pôvodca hradí sám.
• Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové
plechovky a pod.
• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
• Kvalitatívne požiadavky: Železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky. Hmotnostné
rozmery jednotlivých kovových častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi.
8.

SKLO v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l vriec
a 7000 l kontajnera (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť – VPS.
Vytriedené sklo je možné bezplatne odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu
do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
• Patria sem: sklenené fľaše (biele, zelené a hnedé sklo), nádoby, prázdne poháre od kompótov,
zeleniny, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, skúmavka, okenné
sklo, sklo z okuliarov a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, kovové uzávery fliaš, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, zrkadlá, žiarovka, žiarivka, neónky, plexisklo, autosklo,
teplomer, TV obrazovky a pod.
• Kvalitatívne požiadavky: sklo nesmie obsahovať: magnetické a nemagnetické kovy,
anorganické látky (porcelán, keramika, kamene, hlina a pod.), lepené sklo, organické látky,
sklo nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyšky chemikálií, farieb
a pod.)

9.

PAPIER– v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l vriec
a 1000 l big bagov (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť– VPS.
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Vytriedený papier je možné odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do
zberného dvora si pôvodca hradí sám.
• Patria sem: noviny, časopisy, brožúry, letáky, cenníky, spisy, zošity, knihy, listy, kancelársky
papier, výkresy, pohľadnice, zakladače, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera,
kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierový obal, vlnité lepenky, a pod.
• Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier,
indigový papier, použitá papierová vreckovka, servítok a hygienická vložka, detské plienky,
vata, obaly od sladkostí a slaností, faxový papier a pod.
• Kvalitatívne požiadavky: Papier nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr.
ropnými látkami, chemikáliami a pod.)
10. VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY na báze lepenky(ďalej len „VKM“)sú
materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na
manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l
kontajnerov spolu s kovmi, 120 l vriec a 1000 l big bagov (zberný dvor). Zber odpadov
prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová
spoločnosť – VPS.
Vytriedené VKM môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do
zberného dvora si pôvodca hradí sám.
•
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov, obaly je potrebné pred vhodením do zbernej
nádoby stlačiť a zmenšiť tak ich objem.
•
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené
kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.
11. Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít pre kovy a VKM na báze lepenky, pričom
vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené.
12. Ďalšie podrobnosti systému zberu, prepravy, zhromažďovania a miesta na uloženie
vyseparovaných zložiek z KO obsahuje príloha č. 1 tohto VZN.

§ 13 Zber komunálneho odpadu z cintorína a z trhoviska
1. V mestskom cintoríne odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) sa môžu odkladať do
zberných nádob umiestnených na hlavných chodníkoch. Na zhromažďovanie odpadu sa používajú
zberné nádoby sieťované boxy (železná konštrukcia so sieťovinou na bočných stenách).
Frekvencia vývozu je 2 x mesačne. Pre biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov sú určené 240
l hnedé zberné nádoby.
2. Na mestskom trhovisku trhové odpady sa môžu odkladať:
a/ biologicky rozložiteľný odpad do 1100 l zbernej nádoby,
b/ papier, plasty, kovy, sklo, kovy +VKM do 240 l farebne rozlíšených nádob,
Frekvencia vývozu je 1-2 x týždenne.
3. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa zhodnocuje kompostovaním.

§ 14 Zber komunálneho odpadu z uličných smetných nádob
1. Pre KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách mesta sú určené
uličné smetné nádoby.
2. Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených
a neznečisťovať verejné priestranstvá.
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3. Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny odpad, ktorý vzniká
pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. KO a iný odpad z domácností,
odpady z podnikateľskej činnosti a pod.
4. Zber uličných smetných nádob zabezpečuje VPS.
5. Frekvencia zberu je 2x týždenne.
6. Prevádzkovatelia atrakcií, ktorí navštívia mesto sú povinní zabezpečiť si odvoz a zneškodnenie
komunálnych odpadov nimi vyprodukovaných počas pobytu na území mesta. Prevádzkovatelia si
zakúpia potrebný počet plastových vriec označených logom povereného subjektu a termín ich
odvozu si dohodnú s povereným subjektom.

§ 15 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých
batérií a akumulátorov
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov.
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV umiestnených na
území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných
zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
Mesto umožňuje výrobcovi batérií a akumulátorov alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu
prenosných batérií a akumulátorov.
Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného
zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle mesta www.filakovo.sk, na webovom sídle
organizácie VPSwww.vpsfilakovo.sk, v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj
na webovom sídle mestawww.filakovo.sk, na úradnej tabuli mesta a mestským rozhlasom.
Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň
bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristavenej zbernej nádoby/zberného auta.
Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich
a na verejné priestranstvá obce.
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 16 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych
liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok
1.
2.
3.

4.
5.

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok ako aj liekov na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Mestský úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na webovom
sídle mesta www.filakovo.sk, na webovom sídle organizácie VPSwww.vpsfilakovo.sk,
v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj na webovom sídle
mestawww.filakovo.sk, na úradnej tabuli mesta a mestským rozhlasom).
Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
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§ 17 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov
a tukov z domácností
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Na území mesta je zabezpečený mobilný zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov.
Medzi jedlé oleje a tuky patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne
určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp.
k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
Odpad je vyvážaný mobilným zberom na základe objednávky zberu odpadu a zároveň vyhlásenia
jeho vývozu. Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do
pristaveného vozidla na dohodnutom mieste. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Občania môžu jedlé oleje a tuky
z domácností bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási
na webovom sídle mesta www.filakovo.sk, na webovom sídle organizácie
VPSwww.vpsfilakovo.sk, v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj na webovom
sídle mesta www.filakovo.sk a na úradnej tabuli mesta.
Jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto
uzatvorenú zmluvu.
Použité jedlé oleje a tuky nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

§ 18 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom
1.
2.

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné
miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov s frekvenciou jedenkrát
za 14 dní podľa harmonogramu zberu v období marec - november.

3.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu – zelený odpad sa uskutoční spôsobom „zber od domu“.
Pôvodcovia majú možnosť vyložiť odpad pred dom od 15:00 hod. deň pred vývozom do 10:00
hod. v deň vývozu.

4.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad tzv.
zeleného odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona v prípade

5.
6.
7.
8.

a) individuálnej bytovej výstavby, mesto zabezpečí, aby každá domácnosť mala
zberné Go-Bag vrecia s objemom 125 l. Okrem zberných vriec zelený odpad môže
byť uložený do košov, dební, konáre popílené a zviazané.
b) komplexnej bytovej výstavbu sú pozemky vo vlastníctve mesta, údržbu, zber,
prepravu, zhodnotenie zelene zabezpečuje organizácia VPS.
Mesto zabezpečuje zber BRO, tzv. „zeleného odpadu“ prostredníctvom jarného upratovania
a jesenného upratovania do špeciálne určených VOK (kampaňový sezónny zber),
Ak pôvodcovi vznikne odpad mimo vývozných termínov stanovených v harmonograme zberu
alebo, môže odpad na vlastné náklady doviesť a bezplatne odovzdať v kompostárni, v čase
prevádzkových hodín.
Podnikateľské subjekty biologický odpad z údržby zelene môžu zhodnotiť kompostovaním na
svojich pozemkoch alebo odovzdať na zhodnotenie do kompostárne v čase prevádzkových hodín.
Pôvodca biologického odpadu zo záhrad prednostne v rámci predchádzania vzniku odpadu
zhodnocuje kompostovaním na svojom pozemku.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Majitelia záhrad v záhradkárskych osadách sú povinní prednostne zhodnocovať zelený odpad
na svojich domácich kompostoviskách alebo tento odpad na svoje náklady priviesť na
zhodnotenie do mestskej kompostárne v čase prevádzkových hodín.
Odpad zo záhradkárskych osád a záhrad je možné odkladať tiež do VOK v rámci jarného a
jesenného upratovania.
Odpad zo záhradkárskych osád a záhrad môžu poplatníci mesta v priebehu celého roka
bezplatne odovzdať v zbernom dvore.
VPS vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste.
Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
uvádza mesto v hláseniach pre Štatistický úrad SR.
Zber a preprava BRO s meste sa uskutočňuje na základe ročného kalendára separovaného
zberu.
Organizácia poverená zberom spracuje kalendár separovaného zberu a v spolupráci s mestom
zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere BRKO
prostredníctvom informačného systému mesta (úradná informačná tabula, mestský rozhlas,
miestna televízia, leták, oficiálne internetové stránky a pod.).
Mimo vyhlásených termínoch zberu sa zakazuje zhromažďovať odpad zo záhrad na miestach,
ktoré nie sú na to určené a umiestňovať odpad zo záhrad na verejné priestranstvá pred rodinné
domy a iné nehnuteľnosti.
Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene
z parkov a z cintorínov) zabezpečuje organizácia VPS ako správca verejnej zelene vo
Fiľakove.
Medzi zelený BRO patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Mesto nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nakoľko
náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani
pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku ( Miestny poplatok 27€ / osoba už bez pripočítania nákladov na
nakladanie BRKO prevyšuje 50% zo zákonom ustanovenej hranice hornej sadzby ustanovenej
zákonom č. 582/2004 Z.Z. o miestnych poplatkoch vo výške 19,98375€ /osoba).

§ 19 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených
na zber komunálnych odpadov.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene
potravín.
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období
frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené
nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.
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
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti
spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu najmenej raz ročne, či nakladanie s týmto
odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
Pri nakladaní s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním
do kanalizácie.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha,
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a
servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i
živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane
školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod..
Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá,
časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“ a pod.

§ 20 Spôsob zberu objemného odpadu
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej
nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky,
koberce, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu pochádzajúce z domácností a podobne.
Mesto zabezpečuje prostredníctvom VPS 2x ročne bezplatný zber objemných odpadov na
základe objednávok pôvodcov. Okrem stanoveného bezplatného zberu (2x ročne) VPS organizácia poverená zberom objemného odpadu zabezpečí zber aj za odplatu (3 a viac krát
ročne) na základe individuálnych objednávok pôvodcov.
Mesto zabezpečuje prostredníctvom VPS zber objemného odpadu aj na zbernom dvore 2x ročne
bezplatne.
Náklady na dopravu na zberný dvor v prípade, že objemný odpad sa odovzdá na zbernom dvore
si pôvodca hradí sám.
Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach zberných nádob a odváža ich
priebežne VPS.
Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre kontajnery, ako aj
vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.

§ 21 Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1.
2.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín
a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
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3.
4.

5.

6.

nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami
a pod.
Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do
priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby) a na verejné priestranstvá obce.
Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka mobilný zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia organizáciou poverenej zberom na dohodnutých zberných
miestach vo vhodných lokalitách v meste.
Mestský úrad v spolupráci s organizáciou zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere
nebezpečného odpadu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije
všetky možnosti informačného systému mesta(na webovom sídle mesta www.filakovo.sk, na
webovom sídle VPS www.vpsfilakovo.sk, v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti
dostupnom aj na webovom sídle mestawww.filakovo.sk, na úradnej informačnej tabuli, mestským
rozhlasom a miestnou televíziou).
V informácii sa uvedú najmä termíny zberu, zberné miesta, druhy odpadov, ktoré je možné
odovzdávať a pod.

§ 22 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.56 Výšku poplatku za množstvový zber
drobných stavebných odpadov určí mesto v osobitnom VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Ak si bežné udržiavacie práce (§ 55 ods. 2 písm. c podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.) pri
ktorých nie je potrebné ohlásenie, stavebné úpravy a drobné stavby pri ktorých postačuje
ohlásenie mestskému úradu realizuje občan ako FO (svojpomocná realizácia), môže tento odpad
odovzdať na zbernom dvore vo Fiľakove na ul. Družstevná 50D, alebo môže objednať pristavenie
VOK u VPS za poplatok. Pri odovzdávaní DSO na zbernom dvore je pôvodca DSO povinný
preukázať sa občianskym preukazom.
3. Pôvodca môže odovzdať odpad z bežných udržiavacích prác - DSO v rozsahu do 1 m3 od jednej
fyzickej osoby na zbernom dvore v meste. Pôvodca po odvážení DSO obdrží od prevádzkovateľa
zberného dvora - VPS potvrdenie o odovzdanom množstve DSO, ktoré musí byť predložené
poverenému zamestnancovi mesta na referáte daní a majetku a na základe potvrdenia sa vyrubí
miestny poplatok za odovzdané množstvo DSO. Miestny poplatok sa platí na účet mesta
prevodným príkazom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ Fiľakovo.
4. Pôvodca môže odovzdať inertný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác aj v rozsahu nad
1 m3 od jednej fyzickej osoby na inertnej skládke v meste za cenu podľa cenníka inertnej skládky.
5. Zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov vykonáva organizácia
zodpovedná za prevádzkovanie zberného dvora, inertnej skládky – VPS.
6. Náklady na dopravu na zberný dvor v prípade, že DSO sa odovzdá na zbernom dvore si pôvodca
hradí sám.
7. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
8. Držitelia DSO sú povinní z odpadu pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé
zhodnotiteľné zložky: sklo, kovy + VKM, plasty, drevo, papier a lepenku.
9. Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad, realizuje POP alebo FOP, sú povinní na vyžiadanie
MsÚ predložiť kópiu potvrdenia o uložení odpadu na skládku alebo o inom využití (opätovné
použitie, zhodnocovanie) odpadu.
10. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa
nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby).
1.

56 § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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§ 23 Spôsob zberu kalu zo septikov
1.
2.
3.
4.

Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov môžu vykonávať osoby, ktoré majú na túto
činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení
na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie
kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.
Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
Zneškodňovanie kalov zo septikov prebieha v Čistiarni odpadových vôd vo Fiľakove.

§ 24 Spôsob zberu starých vozidiel
1. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel57.
2. Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie
alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel a uzavretú zmluvu
so spracovateľom starých vozidiel58.

§ 25 Spôsob zberu odpadových pneumatík
1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný:
a. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na
iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.59
b. Pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla môžu fyzické osoby odovzdať
maximálne 5 ks/rok/osoba organizácii vykonávajúcej zber komunálnych odpadov na
území mesta Fiľakovo – VPS na určenom zbernom mieste – Prekládková stanica
zmesového komunálneho odpadu na ul. Šávoľskej vo Fiľakove.60
2. Distribútor pneumatík je povinný61:
a. Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez
ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú
prevádzkovú dobu,
b. Informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre
verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
c. Zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom
okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci
zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,
d. Dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových
pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný
používateľ, presahuje jeho skladové možnosti.

57§ 63 ods. 1zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
58§ 64 ods. 1zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
59§ 72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
60§ 81 ods. 8 písm. g zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
61§ 71 ods. 1zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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e. Odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky do zariadenia na zhodnocovanie
odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadových
pneumatík. K zhodnoteniu musí dôjsť vždy do 31. januára kalendárneho roka
nasledujúceho po prevzatí odpadových pneumatík.
f. Pri predaji pneumatiky oddelene uviesť náklady na zber, prepravu a spracovanie
odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade
vyhotovenom pri jej predaji.

§ 26 Spôsob oddeleného zberu odpadov z obalov
Oddelený zber odpadov z obalov je zabezpečený zberňou obalov donáškovým systémom
formou odovzdania odpadov pôvodcami – právnické a fyzické osoby (podnikatelia) na zberný
dvor - zberňa odpadov.

§ 27 Nakladanie s textilom
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Na území mesta sú rozmiestnené špeciálne biele nádoby určené na textil a šatstvo. Každá
nádoba je označená štítkom s tel. kontaktom na organizáciu, ktorej nádoba patrí. V prípade,
že občan hodí do nádoby niečo omylom, treba sa ihneď obrátiť na organizáciu, v ktorej
vlastníctve je zberná nádoba.
Nádoby sú vyvážané jedenkrát za týždeň, resp. podľa potreby.
Do nádob patrí: čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, príp. iné
druhy textilu.
Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
Náklady na nádoby a zber šatstva a textílií znáša organizácia, ktorá vykonáva zber.
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže vykonávať len
organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

§ 28 Prevádzkovanie zberného dvora
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli na ul. Družstevná. Je prevádzkovaný príspevkovou
organizáciou mesta Verejnoprospešné služby, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom.
Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu na zbernom dvore mesta.
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad,
elektroodpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.
Podrobnosti prevádzkovania zberného dvora sú ustanovené v osobitnom prevádzkovom poriadku
zberného dvora vo Fiľakove62.
Výšku miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí mesto v
osobitnom všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú
zmluvu s mestom. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.
Adresa prevádzky:
Družstevná č. 50, 98601 Fiľakovo
Prevádzkovateľ:
Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Farská Lúka 3,98601 Fiľakovo
Prevádzkové hodiny:
PONDELOK – PIATOK 6:00 – 14:00 hod.

62 Prevádzkový poriadok pre prevádzku Zberný dvor Fiľakovo
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Vstup na zberný dvor a podmienky prevzatia odpadu
1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je fyzická osoba povinná preukázať sa platným občianskym
preukazom a dokladom preukazujúcim úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu (doklad za predchádzajúci rok je platný do konca januára bežného roka).
2. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do ZD je vyplnenie Formulára návštevníka (ďalej len FN),
ktorý slúži pre účely evidencie odpadov v zmysle platných predpisov. Do evidencie sa zapisujú
nasledovné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj
evidenčné číslo vozidla, ktoré odpad priviezlo. DSO
Kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zbernom dvore :
a) papier a lepenka
- nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr. ropnými látkami, chemikáliami),
b) sklo
- nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií a farieb),
c) biologicky rozložiteľný odpad
- nie je dovolené dovážať biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté zvieratá alebo
ich zvyšky,
- v prípade dovozu drevnej hmoty (konáre, oriezky stromov) musí byť táto prispôsobená
vytvoreným podmienkam, čo znamená, že konáre by mali byť dostatočne porezané,
- rozmery a hmotnosť by mali tiež vyhovovať bezproblémovej manipulácii,
- v prípade väčšieho množstva BRO môže byť poplatník vyzvaný, aby tento odpad odviezol
na kompostáreň,
d) kovy
- nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie, a pod.),
- hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienky ľahkej
manipulácie,
e) plasty
- nesmú byť znečistené škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií, farieb, olejovými a ropnými
látkami a pod.)
- nepatria sem viacvrstvové obaly (škatule od mlieka a nápojov), linoleum, guma, molitan a
pod.,
f) viacvrstvové kombinované materiály
- nesmú byť rozmočené a znečistené nebezpečnými škodlivinami,
g) drobný stavebný odpad
- zber DSO sa v zmysle zákona o odpadoch uskutočňuje formou množstvového zberu,
- sadzbu poplatku za kg DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku,
- odovzdávaný DSO sa odváži a následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného
množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO,
- Pôvodca obdrží od prevádzkovateľa zberného dvora - VPS potvrdenie o odovzdaní DSO,
ktorý musí byť predložený poverenému zamestnancovi mesta na referáte daní a majetku, ktorý
na základe potvrdenia vyrubí poplatok za DSO. Poplatok sa platí na účet mesta prevodným
príkazom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ Fiľakovo.
- do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými
látkami (chemikálie, farby, ropné produkty, azbest).
h) nadrozmerný (objemný) odpad
- nesmie z dôvodu jeho trvalého zneškodnenia obsahovať nebezpečné látky,
- ide o odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do bežne používaných zberných nádob, ako
napr. nábytok, sedacie súpravy, koberce...
- objemným odpadom nie sú vrecia naplnené drobným odpadom,
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- objemný odpad musí byť rozobraný, minimalizovaný na čo najmenší objem,
elektroodpady z domácností
- musia byť kompletné (bez demontáže akýchkoľvek častí), nerozbité.
pneumatiky – na zberný dvor ich nie je možné odovzdať, zberné miesto sa nachádza pri
Prekládkovej stanici zmesového komunálneho odpadu na ul. Šávoľskej vo Fiľakove.

i)
j)

Zariadenie na zber odpadov – Zberný dvor
Zoznam odpadov, pre ktoré je vydané súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – zberný
dvor, sa vzťahuje na nasledovné odpady podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 365/2015, ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Zoznam druhov odpadov na odovzdanie
Tabuľka č.1
P.č.
1.
2.
3.

Číslo druhu
odpadu:
20 01 01
20 01 02
20 01 03

4.
5.
6.
7.
8.
9.

20 01 38
20 01 39
20 02 01
20 02 02
20 03 07
20 03 08

Názov druhu odpadu:

Kategória odpadu

Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
Platy
Biologicky rozložiteľný odpad
Zemina a kamenivo
Objemný odpad
Drobný stavebný odpad

ostatný
Ostatný
Ostatný
Ostatný
Ostatný
ostatný
Ostatný
Ostatný
ostatný

Kódy nakladania
Z - zhromaždovanie odpadov
V - zber odpadov
Poznámka: Na nakladanie – zhromažďovanie s nebezpečnými odpadmi je vydaný súhlas OÚ LC OSŽP.

Zariadenie na zber odpadov – Zberný dvor ( zberňa odpadov )
Tabuľka č.1a
P.č.
1.

Číslo druhu
odpadu:
20 01 23

2.

20 01 35

3.

20 01 36

4.
5.
6.

20 01 40
15 01 06
15 01 07

Názov druhu odpadu:

Kategória odpadu

Vyradené zariadenie obsahujúce fluórované
uhľovodíky
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23,20 01 35
Kovy
Zmiešané obaly
Obaly zo skla

Nebezpečný
Nebezpečný
Ostatný
Ostatný
Ostatný
ostatný

Kódy nakladania
Z - zhromaždovanie odpadov
V - zber odpadov
Poznámka: Na nakladanie – zhromažďovanie s nebezpečnými odpadmi je vydaný súhlas OÚ LC OSŽP.
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Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Tabuľka č. 2
P.č.
1.
2.

Číslo druhu odpadu:
20 01 01
20 01 03

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05

Názov druhu odpadu:
Papier a lepenka
Viacvrstvové kombinované materiály na
báze lepenky
plasty
Kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z kovu
kompozitné obaly

Kategória odpadu
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný

Kódy nakladania:
R12 Úprava Odpadov určených na spracovanie niektorou z činnosti R1 – R11.
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12.
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň
Tabuľka č.3
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Katalógové
číslo
02 01 03
02 01 07
03 01 01
03 01 05
15 01 03
17 02 01
17 05 04
17 05 06
19 12 07
20 01 38
20 02 01
20 02 02
20 03 02

Názov druhu odpadu:

Kategória odpadu

Odpadové rastlinné letivá
Odpady z lesného hospodástva
Odpadová kôra a korok
Piliny, hobliny,
odrezky,odpadovérezivo,drevotrieskové/drevovláknité
doskymdruhy iné ko uvedené v 03 01 04
Obaly z dreva
drevo
Zemina a keminovo iná ako uvedené v 170503
Výkopová zemina iná ako uvedEné v 17 05 05
Drevo iné ako uvedené v 19 02 06
Drevo iné ako uvedené 20 01 37
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kamenivo – len zemina
Odpad z trhovísk

ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný

V zariadení na zhodnocovanie odpadov Fiľakovo časti „ Kompostáreň “ sa s odpadmi bude
nakladať činnosťou podľa zákona o odpadoch a to:
Kódy zhodnocovania:
R3 Recyklácia alebo spätné získávanie organických látok, ktoré nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
R12 Úprava Odpadov určených na spracovanie niektorou z činnosti R1 – R11.
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12.
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Zariadenie na zneškodňovanie odpadov – skládka inertného odpadu
Tabuľka č. 4
P.č.

Číslo druhu odpadu:

1.
2.

17 01 03
17 01 07

3.
4.
5.

17 05 04
17 05 06
17 09 04

6.
7.

20 02 02
20 03 08

Názov druhu odpadu:
Škridly a obkladový materiál keramika
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Zmiešasané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17
09 01, 17 09 02, 17 09 03
Zemina a kamenivo
Drobný stavebný odpad

Kategória
odpadu
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný

Kód zneškodnovania:
D1- uloženie do zeme alebo na povrch zeme

§ 29 Prekládková stanica
1.
2.

4.
3.

5.

5.

Zber odpadu na území mesta sa zabezpečuje aj v areáli prekládkovej stanice zmesového KO vo
Fiľakove na Šávoľskej ceste, ktorá slúži k úprave (zníženie objemu) zmesového KO pred
prepravou na skládku odpadov.
Obyvatelia mesta Fiľakovo majú možnosť doviezť KO z domácností aj v dňoch mimo
harmonogramu zberu priamo na prekládkovú stanicu zmesového KO počas jej prevádzkovej doby
(6:00 – 14:00) v pracovných dňoch. Prekládková stanica zmesového KO slúži aj ako zberné
miesto pre zber odpadových pneumatík. Fyzické osoby môžu odpadové pneumatiky okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdať maximálne 5
ks/rok/osoba na zbernom mieste zriadenom na prekládkovej stanici zmesového KO.
Pôvodca odpadu musí preukázať, že je obyvateľom mesta a je platiteľom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie KO. Zber odpadov sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov.
Prevádzkovateľom prekládkovej stanice je:
Verejnoprospešné služby
Farská lúka č. 3
986 01 FIĽAKOVO
Systém zberu odpadov prostredníctvom a prekládkovej stanice nenahrádza pravidelný vývoz
komunálneho odpadu od obyvateľov (fyzických osôb). Prekládková stanica je iba jednou zo
súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom ich používaním nie je
dotknutá povinnosť fyzických osôb zabezpečiť si pravidelný odvoz komunálneho odpadu
v súlade s VZN.
Preberanie odpadov dovážaných občanmi mesta sa uskutočňuje podľa nasledovného postupu:
− pôvodca odpadu (občan mesta) je povinný sa pri vstupe do priestorov prekládkovej
stanice ohlásiť u obsluhujúceho pracovníka,
− poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu
nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník
pôvodcovi odpadu tento odpad umiestniť do kontajnera resp. vyhradeného priestoru,
− poverený pracovník prevádzkovateľa tiež overí totožnosť a bydlisko pôvodcu odpadu
(potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie),
− následne je pôvodca odpadu oboznámený o mieste, na ktorom má odpad uložiť.
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IV. ČASŤ
§ 30 Výkon štátnej správy
Mesto
Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve63 a ukladá pokuty za priestupky64,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce.

V. ČASŤ
§ 31 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len
„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu v Lučenci, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo mestu, v ktorom
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode
mesta, oznámi túto skutočnosť mestu, alebo na Mestskú políciu.
3. 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 odpadového hospodárstva – Okresný úrad v Lučenci, Odbor starostlivosti o životné
prostredie.

§ 32 Priestupky
1.

2.

Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná
nádoba 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,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona
o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva mesto, ktoré za ne môže uložiť pokutu do
výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.

63§ 115 ods. 3 písm. a)zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
64§ 115 ods. 2 písm. a)zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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3.
4.
5.

Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur
[§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN[§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona
o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

VI. ČASŤ
§ 33 Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú v meste:
a) primátor mesta
b) hlavný kontrolór mesta
c) poslanci Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove
d) poverení zamestnanci mesta
e) Mestská polícia Fiľakovo
f) Verejnoprospešné služby
g) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencii.

VII. ČASŤ
§ 34 Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Toto VZN č. /2019 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ..................
uznesením č. ...................
Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2016 zo dňa 20.05.2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Fiľakovo.
Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú
upravené v iných nariadeniach.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

Vo Fiľakove dňa ..................

..............................................................
Mgr. Attila AGÓCS, PhD.
primátor mesta

VZN č. 3/2019 vyvesené na úradnej tabuli v meste Fiľakovo dňa:
VZN č. 3/2019 schválené dňa:
VZN č. 3/2019 vyhlásené dňa:
VZN č. 3/2019 nadobúda účinnosť dňa:
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PRÍLOHA č. 1
1. HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU(bytové
a rodinné domy)
1.1

zberná trasa (vývoz – každý pondelok):
Daxnerova, ul. Farská lúka, ul. 1. mája, ul. Mocsáryho, ul. Biskupická, ul. Hollého, ul.
Vajanského, ul. Štúrova, ul. Školská, ul. Sládkovičova, ul. Parková, ul. Záhradnícka, ul.
Jána Bottu, ul. Železničná, ul. Hviezdoslavova, ul. Športová

1.2

zberná trasa (vývoz – každý utorok):
ul. Farská lúka, ul. Obrancov mieru, ul. Mlynská, Šávoľská cesta, ul. SNP, ul. I. Madácha,
ul. Lučenská, Egreš, ul. Biskupická, ul. Tajovského, ul. Partizánska, ul. Kalajová, ul. B.
Němcovej, ul. Jánošíkova, ul. Poľná, ul. Gemerská, ul. Viničná, ul. Tichá, ul. Úzka

1.3

zberná trasa (vývoz– každá streda):
ul. Malocintorínska, ul. Tehelná, ul. Gorkého, ul. Mocsáryho, 1. mája, ul. Čsl. armády, ul.
Mládežnícka, ul. Štúrova, ul. Jilemníckeho, ul. Malá, ul. Továrenská, ul. Puškinova, ul.
Švermova, ul. Baštová, ul. Podhradská, ul. Radničná, ul. Kukučínova, ul. 29. augusta, ul.
Kpt. Nálepku, ul. Družstevná, ul. B. Bartóka, ul. Jókaiho, ul. Smetanova, ul. Čajkovského,

1.4

zberná trasa (vývoz – každý štvrtok):
ul. Daxnerova, ul. J. Krála, ul. L. N. Tolstého, ul. J. Kalinčiaka, ul. Odborárska, ul. B. S.
Timravy, ul. Bernolákova, ul. Jesenského, ul. Moyzesova, ul. Rázusova, ul. Trhová, ul.
Fialková, ul. Ružová, ul. Tulipánová, ul. Kvetná

1.5

zberná trasa (vývoz– každý piatok):
ul. Daxnerova, ul. Farská lúka, ul. Vajanského, ul. Štúrova, ul. 1. mája, ul. Školská, ul.
Biskupická, ul. Hollého, ul. Tajovského, ul. Sládkovičova, ul. Parková, ul. Záhradnícka

2. HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK (bytové a rodinné domy)
Triedený zber PAPIERA (katalógové číslo 20 01 01 – papier a lepenka)
Raz za 4 týždne podľa kalendára vývozu. Zvozová trasa je totožná so zvozovou trasou na zber
zmesového komunálneho odpadu.

•

Triedený zber papiera v rodinných domoch

•

Triedený zber papiera v bytových domoch

Triedený zber papiera je zabezpečovaný zberom do vriec a do označených 1 100 l
zberných nádob modrej farby. Frekvencia vývozu je štvortýždenne organizáciou
poverenou zberom, prípadne podľa potreby. V deň zberu je potrebné odpad vyložiť od
15:00 hod. deň pred vývozom a najneskôr do 10:00 hod. v deň vývozu. Zvozová trasa je
totožná so zvozovou trasou na zber zmesového komunálneho odpadu.
Odpadový papier je zbieraný do označených 1 100 l zberných nádob modrej farby.
Nádoby sú vyvážané štvortýždenne, prípadne podľa potreby.
Do nádob na triedený zber papiera je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

Triedený zber PLASTOV (katalógové číslo 20 01 39 – plasty)
Raz za 2 týždne podľa kalendára vývozu. Zvozová trasa je totožná so zvozovou trasou na zber
zmesového komunálneho odpadu.

•

Triedený zber plastov v rodinných domoch

•

Triedený zber plastov v bytových domoch

Triedený zber plastov je zabezpečovaný zberom do vriec a do označených 1 100 l
zberných nádob žltej farby. Frekvencia vývozu sa uskutočňuje každý druhý týždeň
organizáciou poverenou zberom. V deň zberu je potrebné odpad vyložiť od 15:00 hod.
deň pred vývozom a najneskôr do 10:00 hod. v deň vývozu.
Odpadové plasty sú zbierané do označených 1 100 l zberných nádob žltej farby. Nádoby
sú vyvážané minimálne dvojtýždenne, prípadne podľa potreby.
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Triedený zber SKLA (katalógové číslo 20 01 02 – sklo)
Raz za 4 týždne podľa kalendára vývozu. Zvozová trasa je totožná so zvozovou trasou na zber
zmesového komunálneho odpadu.

•

Triedený zber skla v rodinných domoch

•

Triedený zber skla v bytových domoch

Triedený zber skla je zabezpečovaný zberom do vriec a do označených 1 100 l zberných
nádob zelenej farby. Frekvencia vývozu sa uskutočňuje raz za 4 týždne organizáciou
poverenou zberom. V deň zberu je potrebné odpad vyložiť od 15:00 hod. deň pred
vývozom a najneskôr do 10:00 hod. v deň vývozu.
Odpadové sklo je zbierané do označených 1 100 l zberných nádob zelenej farby. Nádoby
sú vyvážané štvortýždenne, prípadne podľa potreby.

Triedený zber KOVOV (katalógové číslo 20 01 40 – kovy)
Raz za 4 týždne podľa kalendára vývozu. Zvozová trasa je totožná so zvozovou trasou na zber
zmesového komunálneho odpadu.

•

Triedený zber kovov v rodinných domoch a v bytových domoch

•

Triedený zber kovov v bytových domoch

Triedený zber kovov je zabezpečovaný zberom do plastových vriec a do označených 1
100 l zberných nádob červenej farby. Frekvencia vývozu sa uskutočňuje raz za 4 týždne
organizáciou poverenou zberom. V deň zberu je potrebné mať pripravené vrecia
s odpadom ráno o 7:00 hod.
Kovy a kovové obaly sú zbierané do označených 1 100 l zberných nádob červenej farby.
Nádoby sú vyvážané raz štvortýždenne.

VKM(katalógové číslo 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
Raz za 4 týždne podľa kalendára vývozu. Zvozová trasa je totožná so zvozovou trasou na zber
zmesového komunálneho odpadu. Mesto využíva spoločné zberné nádoby na zber kovov a VKM,
pričom vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené.

Triedený zber BRO(katalógové číslo 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad)
Raz za 2 týždne podľa kalendára vývozu. Pôvodcovia majú možnosť vyložiť odpad pred dom od
15:00 hod. deň pred vývozom do 10:00 hod. v deň vývozu.
• Zvozová trasa - každý párny týždeň - Pondelok:
ul. Kpt. Nálepku, Družstevná, Kvetná, Tulipánová, Ružová, Fialková, B. Bartóka,
Jókaiho, Smetanova, Čajkovského, Jilemnického, Malá, Vajanského, Radničná, Štúrova,
Školská, Trhová, Rázusova

•

Zvozová trasa - každý párny týždeň - Piatok:

•

Zvozová trasa - každý nepárny týždeň - Pondelok:

•

Zvozová trasa - každý nepárny týždeň - Piatok:

Podhradská, Daxnerova, J.Kráľa, L.N.Tolstého, Odborárska, Bernolákova, B.S.Timravy,
J.Kalinčiaka, Moyzesova, Farská lúka, Mlynská, Gemerská, Viničná, Tichá, Úzka,
Šávoľská cesta
ul. Jesenského, Lučenská, I.Madácha, Čsl. armády, 29. augusta, Kukučínova, 1.mája,
Mládežnícka, Mocsáryho, Tajovského, Partizánska, Hlavná, SNP, Továrenská,
Puškinova, Švermova, Baštová
ul. Hviezdoslavova, B.Němcovej, Kalajová, Jánošíkova, Gorkého, Poľná, Biskupická,
Športová, Železničná, Obrancov mieru, Malocintorínska, Jána Bottu, Záhradnícka,
Parková, Sládkovičova, Hollého
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