
' Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 39 ods. 6 zákona 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektmých zákonov vydáva pre územie mesta 
Zlaté Moravce. 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Zlaté Moravce 

I. ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. l 
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

a) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečiť hierarchiu a ciele odpadového 
hospodárstva vyplývajúce z platnej právnej úpravy, správne nakladanie s odpadmi, ich 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti a zdravia obyvateľov na území mesta Zlaté Moravce. 

b) Mesto Zlaté Moravce ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN") 
spôsob nakladania s jednotlivými druhmi komunálneho odpadu (ďalej len „KO"): 
a) zmesový komunálny odpad (ďalej len „ZKO"), 
b) triedený komunálny odpad, 
c) drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO"), 
d) biologicky rozložiteľný komunálny odpad ďalej len (,,BRKO") 
e) elektroopadom z domácností (ďalej len „EOD"), 
f) nebezpečný odpad (ďalej len „NO"), 
ktoré vznikajú na území mesta Zlaté Moravce a sú odpadom z domácností, pri činnosti fyzických 
osôb a taktiež odpady podobných vlastností a zloženia ktorých pôvodcom je právnická alebo 
fyzická osoba podnikateľ. Nepatria sem odpady právnickej osoby alebo fyzickej osoby -
podnikateľa, vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania. 

Týmto VZN sa tiež určujú najmä podmienky a spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy, 
zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých 
zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie, zhodnocovanie a na 
zneškodňovanie odpadov. 

c) Toto VZN upravuje práva a povinnosti držiteľov KO a DSO pri nakladaní s odpadmi na celom 
území mesta Zlaté Moravce a povinnosti oprávnenej osoby vo vzťahu k nakladaniu s KO a DSO. 
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ČL2 
Vymedzenie základných pojmov 

1. Základné pojmy týkajúce sa nakladania s odpadmi vymedzuje § 2 zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

2. Na účely tohto VZN sa rozumie: 
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade 

s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
b) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 

práve nachádza. 
c) Oprávnená osoba (organizácia oprávnená na nakladanie s KO a DSO na území mesta) je 

právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu, 
prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území mesta a zároveň na 
zabezpečenie výkonu požadovaných činností má súhlas orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva. 

d) Prevádzkovateľ kuchyne (fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba), ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským a reštauračným odpadom. 
e) Kolektívna orgamzac1a je právnická osoba založená najmenej jedným výrobcom 

elektrozariadení, zapísaná v Registri kolektívnych organizácií. 
f) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo 

ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. 
g) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území mesta pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo 
fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. 
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií 
a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a tiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb 
a občianskych združení. 

h) Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 
po vytriedení niektorých zložiek komunálneho odpadu. 

i) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích 
prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba - nepodnikateľ, pri ktorých postačuje 
ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to 
v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané za každú jednu fyzickú osobu domácnosti. Nad toto 
množstvo si fyzická osoba zabezpečí veľkokapacitný kontajner a likvidácia je za úplatu. Ak si 
obyvateľ na takéto práce nájme stavebnú spoločnosť, v takomto prípade zodpovedá za stavebný 
odpad táto spoločnosť. 

j) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín (odpad s nebezpečnými 
vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr. staré lieky, žiarovky 
s obsahom ortuti, odpadové oleje vznikajúce z prevádzky domácnosti a pod.). 

k) Nebezpečné odpady (N) sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu alebo viac nebezpečných 
vlastností. Sú to najmä výbušnosť, oxidovatel'nosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, 
rakovinotvomosť, mutagénnosť a ekotoxicita. Patria sem najmä: baterky a batérie všetkého druhu, 
absorbenty papierové, textilné piliny, hobliny, perlit apod., ďalej obaly (z chemikálií, olejov, 
farieb .. ), farby a farbivá, oleje, chemikálie, pesticídy, lieky po expírácii, halogénové rozpúšťadlá 
(acetón, toulén) a ostatné riedidlá. Ďalej sem patria NO uvedené v prílohe tohto VZN. 

1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) je biologicky rozložiteľný odpad zo 
záhrad, parkov a cintorínov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, 
stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych prevádzok. 

m) Zelený biologický rozložiteľný odpad (ZBRO) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 
parkov a cintorínov (kat. číslo 20 02 01 ). Obsahuje rastlinný materiál, najmä trávu, lístie, konáre, 
vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, 
hobliny, drevný popol a pod. 
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n) Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO) je biologicky rozložiteľný kuchynský a 
reštauračný odpad (kat. číslo 20 O 1 08) a jedlé oleje a tuky (kat. číslo 20 O 1 25). Medzi biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí odpad, ktorý vzniká pri príprave jedál a nápojov 
(zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, nespracované zostatky surovín a pod.), ako 
aj odpad vzniknutý po konzumácii jedál a nápojov (použité papierové servítky, neskonzumované 
zostatky pokrmov, kávové a čajové zvyšky a pod.) a taktiež potraviny po záručnej dobe. 
Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania. 

o) Elektroodpad z domácností (EOD) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých 
komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, 
keď sa ho držiteľ zbavuje a ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, 
priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný 
tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb (napr. veľké a malé domáce spotrebiče, 
spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje a ktoré musia byť kompletné). 

p) Objemné odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký 
rozmer umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné 
štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu. Patria sem: sanita 
(napr. umývadlo, vaňa), dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra a pod. 

q) Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je určený 
všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu. 

r) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo výške, 
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

s) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. 

t) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

u) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, 
materiály alebo látky, určené na pôvodný účel alebo na iné účely. 

v) Kompostovanie je biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok vplyvom 
živých organizmov vzniká organické hnojivo - kompost. 

w) Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO, ktorá je 
umiestnená na miestach na to určených - t. j. na stanovišti zberných nádob, prípadne na 
náhradnom stanovišti zberných nádob, alebo na verejnom priestranstve na dobu max. 24 hodín 
na čas vývozu odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie s KO a DSO na území mesta. 

x) Stanovište zberných nádob je spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi, alebo správcovi 
nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov. 

y) Náhradné stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných 
nádob, ktorej dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené mestom. 

z) Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia KO a DSO ukladať určené vytriedené zložky 
KO a DSO spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku zberného dvora. 

aa) Kompozitné obaly- viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne 
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a ochranu prepravovaného 
tovaru. 

bb) Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov 
a nápojov (plechovky), a pod„ 

cc) Program odpadového hospodárstva je základným dokument pre riadenie odpadového 
hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi a drobným stavebnými odpadmi 
spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich 
dosiahnutie. 

dd) IBV - individuálna bytová výstavba. 
ee) KBV - komplexná bytová výstavba. 
ft) Mesto - mesto Zlaté Moravce. 
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Čl.3 
Všeobecné ustanovenia 

1) Nakladanie s KO a OSO musí byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá je 
záväzná: 
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä domácim kompostovaním, 

rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako 
výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje 
znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných 
látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie, 

b) triedením využiteľných zložiek komunálneho odpadu znižovať podiel odpadu určeného na 
zneškodňovanie, 

c) zhodnocovať odpady ich opätovným použitím, recykláciou, alebo inými procesmi 
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 

písmena a), 
d) využívať odpady ako zdroj energie len v zariadeniach na to určených, umiestnených mimo 

zastavaných častí mesta Zlaté Moravce, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) 
až c), 

e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo 
účelný postup podľa písmen a) až d). 

2) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom 

a produkuje ročne viac než IO t nebezpečných odpadov alebo 100 t ostatných odpadov, vypracúva 
vlastný program odpadového hospodárstva, ktorý je povinný dodržiavať. 

3) Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimije každý pôvodca odpadu povinný 
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 

4) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 
5) Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto 
VZN a so zákonom o odpadoch, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN a so zákonom 
o odpadoch. 

6) Náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov 
znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu 
vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo 
výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza. 

7) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území mesta Zlaté 
Moravce zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, 
je povinný to oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy a Mestu Zlaté Moravce. 

8) Príslušný orgán štátnej správy ( na základe oznámenia podľa čl. 3, ods. č. 7 tohto VZN, z vlastného 
podnetu, alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce ) začne konanie o zistenie osoby 
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba 
je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. 

9) Ak sa podľa odseku 8 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti 
v rozpore so zákonom, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné 
náklady príslušný orgán štátnej správy; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí mesto Zlaté Moravce, 
ak na jeho území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch. 

IO) Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na 
území mesta Zlaté Moravce, je povinný na vyžiadanie Mesta Zlaté Moravce poskytnúť pravdivé 
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO. 
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II. ČASŤ 
SPÔSOB ZBERU, PREPRAVY A LIKVIDÁCIE ODPADOV NA ÚZEMÍ MESTA ZLATÉ 

MORAVCE 

Čl 4 
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálnych a drobných stavebných odpadov 

na územ( mesta Zlaté Moravce 

1) Pôvodcovia odpadu majú právo na: 
a) pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia za poplatok 

uvedený v príslušnom VZN upravujúcom výšku miestneho poplatku za KO a DSO, 
b) na poskytnutie zbernej nádoby, resp. jej pomernej časti v množstve a druhu zodpovedajúcom 

zvolenému systému zberu, 
c) na výmenu zbernej 11 O 1 nádoby 1 x za šesť rokov, po preukázaní sa dokladom o zaplatení 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a odovzdaní starej 
zbernej nádoby príslušnej oprávnenej osobe podľa tohto VZN, 

d) v prípade potreby pre fyzické osoby - nepodnikateľov, možnosť doviesť objemný odpad, 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na mestskú skládku, a to bezodplatne, ak sa 
preukáže dokladom o úhrade poplatku za KO a DSO v príslušnom roku a trvalým pobytom v 
meste Zlaté Moravce. 

e) pravidelný bezplatný odvoz triedených zložiek odpadu, ak tieto nie sú znehodnotené, pričom 
sa jedná o papier a lepenku, plasty, kovy a kovové obaly, sklo a biologicky rozložiteľný odpad 
zo záhrad a parkov podľa podmienok uvedených v tomto VZN a v zmluve s oprávnenou 
organizáciou, 

f) bezplatný odvoz objemného odpadu pre fyzické osoby - nepodnikateľov minimálne 2x ročne 
zo stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených po celom území mesta Zlaté 
Moravce, 

g) v rámci jarného a jesenného upratovania bezplatný odvoz tzv.„zeleného odpadu" (ZBRO), 
h) bezplatný odvoz vianočných stromčekov v termíne do 31. 01., pričom stromčeky musia byť 

umiestnené pri stanovištiach zberných nádob; v častiach mesta s IBV bude bezplatný odvoz 
vianočných stromčekov zrealizovaný v rámci pravidelného zvozu BRO, 

i) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností, 
j) požiadať mesto Zlaté Moravce o náhradné stanovište zberných nádob, ak nastanú okolnosti, 

ktoré znemožňujú alebo obmedzujú pristup k určeným stanovištiam, 
k) informácie o spôsobe nakladania s KO, DSO a EOD na území mesta, o systéme a rozsahu 

separovaného zberu, o harmonograme odvozu separovaných zložiek, výške miestneho 
poplatku za KO a DSO, o zberných dvoroch a miestach zhodnocovania alebo zneškodňovania 
KO a DSO, o oprávnenej osobe, o efektívnosti a úrovni separácie, o spôsobe zhodnocovania 
a zneškodňovania odpadov a pod. 

2) Pôvodcovia a držitelia odpadu (podnikateľské subjekty, majitelia a správcovia nehnuteľnosti) sú 
povinní: 
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
b) mať uzatvorenú zmluvu o nakladaní s KO a DSO s oprávnenou osobou, 
c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich 

zhodnotení a zneškodnení, 
d) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním KO a iným odpadom na výzvu 

príslušného orgánu štátnej správy, Mestského úradu Zlaté Moravce, alebo mestskej polície 
v Zlatých Moravciach s dokladom o skutočnom prevzatí odpadu oprávnenou osobou, 

e) v prípade nedostatkov týkajúcich sa nakladania s KO a iným odpadom vykonať nápravu 
uloženú príslušným orgánom štátnej správy, Mestským úradom Zlaté Moravce, alebo 
Mestskou políciou v Zlatých Moravciach v dohodnutom termíne, 
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f) zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na zmesový komunálny odpad 
a na separované zložky, ktoré zodpovedajú typu prevádzky a zabezpečiť dostatočný interval 
vývozu odpadu, 

g) zbierať oddelene KO vytriedený na jednotlivé zložky do určených zberných nádob, ktoré sú 
rozmiestnené na stanovištiach zberných nádob a miestach určených na ukladanie odpadu 
v zmysle tomto VZN a to na: 

plasty, kovy, kovové obaly 
sklo 
papier a lepenka 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
biologicky rozložiteľný odpad 
zmesový KO 
použitý jedlý olej 

h) zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotenún alebo iným nežiaducún účinkom, 
i) nakladať s nebezpečným odpadom podľa zákona o odpadoch, 
j) prevádzkovatelia kuchyne na území mesta Zlaté Moravce sú povinní zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie osobitného triedeného zberu kuchynského a reštauračného odpadu, 
k) podnikateľským subjektom, ktoré podnikajú v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných 

prác sa zakazuje voľne ukladať odpad vznikajúci pri týchto prácach na verejných 
priestranstvách. 

1) zriaďovať stanovištia zberných nádob na verejných priestranstvách len so súhlasom mesta tak, 
aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a iné nedostatky, 

m) sprístupniť stanovište zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu odpadu, 
n) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného odpadu a udržiavať ju 

v prevádzkyschopnom stave, 
o) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu 

nevyhnutne potrebnú na vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovištia 
zberných nádob, 

p) udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách a na stanovištiach zberných nádob a v ich okolí 
zodpovedá pôvodca odpadu - podnikateľské subjekty, majitelia a správcovia nehnuteľností, 

q) keď pôvodca odpadu nezabezpečí čistotu na stanovištiach zberných nádob, urobí to oprávnená 
osoba - Technické služby mesta Zlaté Moravce na náklady pôvodcu odpadu, 

r) objemný a stavebný odpad ktorý nepatrí do nádob na KO aje voľne uložený na stanovišti 
zberných nádob a v jeho okolí sa považuje za porušenie zákona o odpadoch a tohto VZN a za 
jeho likvidáciu zodpovedá v zmysle čl. 3, bod 6 držiteľ odpadu. 

3) Povinnosti oprávnenej osoby - Technické služby mesta Zlaté Moravce: 
a) na zriadenú skládku odpadu prevziať len odpad s určeným katalógovým číslom a schválený 

rozhodnutím príslušného štátneho orgánu životného prostredia a s ktorým má uzatvorenú 
zmluvu o zneškodňovaní odpadu. 

b) uzatvoriť s držiteľom odpadu zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO len 
v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN a všeobecne platných právnych noriem, 

c) takáto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu za Mesto Zlaté Moravce - primátorom mesta 
Zlaté Moravce a riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce a držiteľom odpadu 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Zlaté 
Moravce, 

d) štvrťročne predložiť mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladal počas tohto 
obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho 
využitia (vrátane množstva vyseparovaného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne 
o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi, 

e) vyprázdňovať zberné nádoby v rozsahu a za podmienok dojednaných s držiteľom odpadov 
tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným 
problémom, príp. ku škode na majetku, 

f) po vyprázdnení zbernej nádoby umiestniť späť na stanovište, 
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g) v deň zberu vyčistiť stanovište zberných nádob od úletov a znečistenia vznikajúce pri 
nakladaní odpadu k následnému odvozu, 

h) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo výmenu do 
3 dní, 

i) najmenej 2x do roka zabezpečovať zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných 
odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností a odpadov s obsahom škodlivín za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto 
VZN, 

j) bezplatne uskutočňovať za podmienok uvedených v tomto VZN zvoz zberných nádob a vriec 
určených na triedený zber (PET fľaše, kovové obaly, a pod.), 

k) v termíne do 31. O 1. každoročne vykonať bezplatný odvoz vianočných stromčekov, ktoré budú 
pri stanovištiach zberných nádob. 

4) Zakazuje sa: 
a) využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov, 
b) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty, 
c) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah alebo ich zapaľovať, 
d) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené, 

nakoľko tým dochádza k znehodnoteniu obsahu, 
e) ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené, 
f) uložiť alebo ponechať odpady mimo určených zberných nádob, 
g) odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, toxický, rádioaktívny, 

horľavý, infekčný, stavebný odpad, kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, fekálie 
z chovu hospodárskych zvierat, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými 
a ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti, 

h) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu, 
i) opotrebované batérie a akumulátory, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi 

z domácnosti, 
j) vylievať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami do 

kanalizačného systému mesta alebo ich zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom, 
k) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka 

na žiadosť fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb povolená Hasičským 
a záchranným zborom; fyzickým osobám postačuje nahlásenie začiatku a konca spaľovania. 

ll.ČASŤ 
ŠPECIFIKÁCIA NIEKTORÝCH ZLOŽIEK ODPADU 

Čl. 5 
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu na územi mesta Zlaté Moravce 

1) Množstvový systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za 
záväzný systém na celom území mesta Zlaté Moravce. 

2) Oprávnenou osobou (na základe zriaďovacej listiny) na nakladanie s KO a OSO na území mesta je 
príspevková organizácia Mesta Zlaté Moravce - Technické služby mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce. 

3) Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom tejto organizácie a zavedením systému zberu odpadov 
zabezpečuje na území mesta: 
a) vykonávanie pravidelného zberu, odvozu, skládkovania a likvidácie komunálneho odpadu 

a jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane 
zabezpečenia priestorov pre oddelené zložky KO a tiež aj BRO v rámci triedeného zberu pre 
obyvateľov a podnikateľských subjektov mesta, 
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b) zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených 
odpadov z domácností a odpadov s obsahom škodlivín, za účelom ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, 

c) prostredníctvom zmluvných partnerov zber oddelene vytriedených odpadov z domácností 
(vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO na území mesta môže len právnická osoba 
alebo fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s mestom uzatvorenú zmluvu). 

4) Umiestnenie zberných nádob: 
a) zberné nádoby pre BD (okrem časti mesta, kde je realizovaná IBV) sa umiestňujú v určených 

stanovištiach, ktoré boli zriadené a odsúhlasené mestom, 
b) zberné nádoby pre podnikateľov môžu byť umiestnené: 

v uzamykateľných stanovištiach zberných nádob odsúhlasené mestom, 
v priestoroch vlastných areálov a prevádzok, pričom tieto musia byť dostupné pre 
zberové vozidlá, 
na verejných priestranstvách (na chodníku, komunikácii alebo parkovisku, verejnej 
zeleni), ale len po dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie, 

c) zberné nádoby pre RD a BD v časti IBV sa umiestňujú na vlastných pozemkoch, pričom po 
dobu nevyhnutnú na odvoz odpadu môžu byť vyložené na chodník, komunikáciu či 
parkovisko. 

5) Na území mesta sú stanovené nasledovné typy zberných nádob pre KO: 
• na zmesový KO: 110/120 1a1 100 1 zberné nádoby a 60 1 plastové vrecia. Pre fyzické osoby, 
podnikateľov a právnické osoby sa vo vybraných prevádzkach, v záhradkárskych a chatových 
osadách môžu používať 5000 1, 6000 1, alebo 7000 1 kontajnery, 
• na triedené zložky KO: 1 100 L nádoba a 60 L plastové vrecia. 

6) Použitie zberných nádob a interval ich zvozu: 
a) rodinné domy a obdobné domy do 1 O osôb, najmenej 1 kus 11 O 1/120 1 zbernej nádoby 

s intervalom odvozu minimálne 1 x za týždeň, PE vrecia na PET fľaše, 
b) vývozný cyklus triedených zložiek v časti KBV stanovuje mesto prostredníctvom 

oprávnenej osoby podľa potreby a intenzity separácie; v časti IBV je stanovený harmonogram 
na rok vopred, 

c) bytové domy a ostatné budovy na bývanie nad 1 O osôb najmenej 1 kus 1100 1 zbernej nádoby 
s intervalom odvozu minimálne 1 x za týždeň, 

d) bytové domy a ostatné budovy na bývanie pre 25 bytových jednotiek a viac ( 3 osoby na 
1 bytovú jednotku) je najmenej 1 kus 11001 kontajnera s intervalom odvozu minimálne 1 x za 
týždeň, 

e) nehnuteľnosť vo vlastníctve, správe fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo právnickej 
osoby, pôsobiacich na území mesta - počet kontajnerov a interval odvozu sa upresní po 
dohode s oprávnenou osobou na základe praktických skúseností a reálne produkovaným 
množstvom zmesového KO a miery vytriedenia jeho zložiek, 

f) záhrady a chaty v záhradkárskych a chatových osadách - počet 11 O až 11 00 1 kontajnerov, 
prípadne 5000 1, 6000 1, alebo 7000 1 kontajnery; interval ich zvozu, druh a ich počet sa 
upresní po dohode pôvodcu odpadu s oprávnenou osobou na základe praktických skúseností 
a reálne produkovaným množstvom zmesového KO a miery vytriedenia jeho zložiek; 
s možnou nižšou frekvenciou v zimnom období a vyššou frekvenciou v letnom období, 

g) v individuálnych prípadoch pri preukázanom trvalom a opakovanom nezaplnení objemu 
nádoby v intervaloch uvedených v tomto ustanovení je možné použiť nádoby menšieho 
objemu, alebo interval odvozu predÍžiť aj nad lehotu uvedenú v tomto ustanovení. 

h) taktiež platí, že v individuálnych prípadoch pri preukázanom trvalom a opakovanom preplnení 
objemu nádoby v intervaloch uvedených v tomto ustanovení, je možné požiadať oprávnenú 
osobu o prehodnotenie počtu a objemu zberných nádob, prípadne upraviť interval odvozu. 

7. Vrecový systém je zriadený na vytriedené zložky KO aje možné ho použiť výlučne pre 
domácnosti bývajúce v RD. 
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8. Strediská separovaného zberu sú zriadené na nasledovných miestach: 
a) Hospodársky dvor v areáli Technických služieb mesta - ul. Bernolákova 59, 
b) Areál skládky odpadov v lokalite „Pod Kalváriou", 
c) Kompostáreň v lokalite „Pod Kalváriou". 

9. Hospodársky dvor a areál skládky odpadov majú na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu 
a druhy odpadov k odovzdávaniu. Pôvodca odpadu je povinný sa preukázať preukazom totožnosti. 

1 O. Triedené druhy komunálneho odpadu sa odkladajú do farebne alebo textom rozlíšených zberných 
nádob alebo plastových vriec určených na zhromažďovanie vytriedených zložiek odpadu, a to: 
1) v časti KBV a v časti IBV na verejných priestranstvách: 

• 1100 1 modré - papier a lepenka 
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, 
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier 
s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej 
časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod. 
• 1100 1 žlté - plasty 

Patria sem: PE (polyetylén) - LDPE a 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; PS (polystyrén): penový 
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): 
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná 
a nábytok a pod. 

Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, 
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan 
apod. 
• 1100 1 zelené - sklo 

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky 
bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše 
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo 
(zeminou, farbami, potravinami) a pod. 
• 110 1 čierne - kovové obaly 

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty 
a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, 
hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová 
rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín 
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá 
a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. 
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich 
nezostali zvyšky jedál. 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
Pozn. Väčšie kusy kovového odpadu je vhodné odovzdať na zbernom dvore resp. počkať na 

zber objemného odpadu. 
• špeciálne kontajnery- šatstvo, obuv, textílie 

m) v časti IBV pre každý rodinný dom - 60 1 plastové vrecia 
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ČI. 6 
Zber, preprava a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu (DSO) 

1. Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie stavebných prác zhromažd'ovať 

bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na 
základe súhlasu mesta a s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo 
k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu 
bezpečnosti a zdravia ľudí. 

2. K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky a pod., ktoré vznikajú z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou - nepodnikateľom a ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3/ ročne od jednej fyzickej 
osoby domácnosti. 

3. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby (Technické služby mesta Zlaté Moravce) najmenej 2x 
do roka zabezpečí zber a prepravu drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN. 

4. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby (Technické služby mesta Zlaté Moravce) zabezpečí 
informovanosť obyvateľov o zbere drobného stavebného odpadu v dostatočnom časovom 
predstihu, pričom využije možnosti informačného systému mesta (mestský rozhlas, vývesná 
tabuľa, webová stránka, mestské noviny a pod.). V informácii sa uvedú najmä termíny a spôsob 
zberu a pod. 

5. Držitelia DSO - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) môžu pri zabezpečení vlastnej dopravy 
v predpísanom objeme odovzdať bezplatne na skládke KO v Zlatých Moravciach. Pri odovzdávaní 
DSO sa preukážu občianskym preukazom a kópiou ohlásenia k stavebným úpravám, resp. 
udržiavacím prácam. V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu, uvedie sa 
rozsah vykonávaných prác. 

6. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad lm3 
/ ročne od jednej 

fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad lm3 za drobný 
stavebný odpad a fyzická osoba je povinná tento odpad odviezť na skládku odpadu za 
osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku. 

7. Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická 
alebo fyzická osoba -podnikateľ, tak nejde o DSO, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, 
kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. 

8. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob na zmesový KO 
a triedené zložky KO, do zberných nádob určených pre iných užívateľov (zberné nádoby na 
verejne dostupných miestach) a pod. 

9. Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne odpady. 
Na väčšie množstvo stavebného odpadu sa bezplatné odovzdanie nevzťahuje, pričom odvoz 
a likvidáciu si robí na vlastné náklady pôvodca alebo držiteľ odpadu. 

Čl. 7 
Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu 

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 
bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, 
nádoby, plechové rúry, vel'koobjemový kovový odpad, opotrebované pneumatiky a pod .. 
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2. Objemný odpad nepatrí ku kontajnerom na bežný odpad. 

3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom oprávnenej osoby 
(Technické služby mesta Zlaté Moravce) 2 x ročne pre fyzické osoby - nepodnikateľov 
(obyvatelia IBV a KBV). 

4. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby (Technické služby mesta Zlaté Moravce) zabezpečí 
informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu v dostatočnom časovom predstihu, pričom 
využije možnosti informačného systému mesta (mestský rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, 
mestské noviny a pod.). V informácii sa uvedú najmä termíny a spôsob zberu a pod. 

5. V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených termínov zberu, pôvodca 
odpadu si túto službu zabezpečí u oprávnenej osoby na vlastné náklady (takýto odpad možno 
odovzdať prípadne na skládku odpadu pri zabezpečení vlastnej dopravy). 

6. Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia si túto službu zabezpečujú u oprávnenej osoby 
celoročne na vlastné náklady. 

ČL8 
Zber, preprava biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad, parkov, vrátane odpadu 

z cintorlnov (ZBROJ 

1. Každý pôvodca je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu 
z cintorínov (20 02 O 1) triediť oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov 
a zabezpečiť jeho skompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo 
na vlastné náklady odviesť do mestom zriadenej kompostárne. 

2. Medzi zelený odpad patria: 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. 

3. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny 
odpad, objemný odpad alebo ho ukladať na iné miesta, než určené, alebo ho spaľovať. 

4. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách si občan prednostne likviduje ZBRO 
formou domáceho kompostovania. 

5. Ak má občan väčšie množstvo zeleného odpadu (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie je schopný 
skompostovať v domácom kompostovisku, prípadne nemá možnosť domáceho kompostovania, 
môže tento na vlastné náklady priviesť na skládkn odpadu do strediska ,,kompostáreň" za 
osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku. Na požiadanie a na vlastné náklady je 
možné pristavenie veľkoobjemového kontajnera oprávnenou osobou (Technické služby mesta 
Zlaté Moravce). 

6. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby (Technické služby mesta Zlaté Moravce) zabezpečuje 
v ohlásených termínoch 2 x ročne pre obyvateľov - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) 
v rámci jarného a jesenného upratovania zvoz „zeleného odpadu" (ZBRO). Pôvodcovia ukladajú 
tento odpad (konáre, pokosená tráva a pod.) pred svoj dom, prípadne na vopred určené miesta 
zhromažďovania odpadu. 

7. V záhradkárskych osadách a záhradách, ak si pôvodcovia ZBRO nezabezpečia jeho zhodnotenie 
v priestoroch svojho pozemku, bude pristavený veľkokapacitný kontajner a jeho vývoz bude 
realizovaný v rámci jarného a jesenného upratovania. 
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8. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečí informovanosť obyvateľov o zvoze ZBRO 
v dostatočnom časovom predstihu, pričom využije možnosti informačného systému mesta 
(mestský rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, mestské noviny a pod.). V informácii sa uvedú 
najmä termíny zvozu a miesta na zhromažďovanie odpadu. 

9. Vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach 1100 1 kontajnerov. Oprávnená osoba 
(Technické služby mesta Zlaté Moravce) každoročne do 31.01. zabezpečí ich postupné odvážanie. 

ČL 9 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) od prevádzkovateľov kuchyne 

1. Prevádzkovatelia kuchyne na území mesta Zlaté Moravce sú povinní zaviesť a zabezpečiť 
vykonávanie triedeného zberu odpadu ktorého sú pôvodcom: 

a) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 O 1 08) 
b) jedlé oleje a tuky (20 O 1 25). 

2. Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá 
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného stravovania je zariadenie, 
ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Pod 
pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne 
a jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské jedálne. 

3. 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 .. 

4. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukmi 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 a má schválenie na 
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušným orgánom štátnej správy. 

5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu Zlaté Moravce, či nakladanie s týmto 
odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu 
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

6. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, jedlými olejmi 
a tukmi a za jeho konečné zneškodnenie je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; zodpovednosť 
za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe zmluvy alebo iného dokladu obchodník, 
sprostredkovateľ alebo iná oprávnená osoba. 

7. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

8. Kontajnery: 
a) môžu byť na jednorazové alebo na opakované použitie, 
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b) ak sa kontajnery používajú opakovane, potom po každom použití sa musia riadne 
vyčistiť a vydezinfikovať, 

c) ak sa do kontajneru vkladá obal (napr. vrece) - tento musí byť následne bezpečne 
odstránený, napr. spálením, 

d) platí, že sa nesmú navzájom zamieňať obaly určené na ostatný komunálny odpad, 
e) musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko 

čistiteľné a dezinfikovateľné. 

9. Prevádzkovateľ kuchyne: 
a) zabezpečí oddelené odkladanie KBO do uzatvárateľných nádob určených na 

skladovanie odpadu (napr. typizované obaly, nádoby, kontajnery), s označením 
„neurčené na ľudskú spotrebu", 

b) zabezpečí, aby zberné nádoby boli umiestnené v areáli kuchyne; ukladanie 
zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané, 

c) zabezpečí si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu 
nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu 
a iných nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu; minimálne 
však lx za 14 dni, 

d) o manipulácii s odpadom vedie evidenciu, 
e) musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho 

spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy 
a ani nebol prístupný verejnosti; odpad nesmie predstavovať priamy alebo 
nepriamy zdroj kontaminácie. 

1 O. 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. Pod pojmom kožušinové 
zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované pre kožušiny a ktoré sa nepoužívajú na ľudskú 
spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy. 

ČL 10 
Zber použitého jedlého oleja a tukov z domácností 

1. Mesto Zlaté Moravce, prostrednictvom oprávnenej osoby (Technické služby mesta Zlaté 
Moravce) zabezpečuje zber a nakladanie s použitým jedlými olejmi a tukmi z domácností 
( 20 01 25 - jedlé oleje a tuky), vzniknutých na území mesta Zlaté Moravce. 

2. Tento zber sa zabezpečuje v ohlásených termínoch 2 x ročne pre obyvateľov - fyzické osoby 
(obyvatelia IBV a KBV), napr. v rámci jarného ajesenného upratovania zvozu „zeleného 
odpadu", častejšie v prípadne zvozu separovaného odpadu. 

3. Použité jedlé oleje a tuky sa v domácnostiach zhromažďujú v uzatvárateľných nádobách 
(napr. PET fl'aše) a v deň zberu sa vyložia ku kontajnerom na separovaný zber (hromadná 
bytová výstavba) resp. pred dom (individuálna bytová výstavba). 

4. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere 
v dostatočnom časovom predstihu, pričom využije možnosti informačného systému mesta 
(mestský rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, mestské noviny a pod.). V informácii 
sa uvedie najmä termín zvozu a miesta na zhromažďovanie odpadu. 
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5. Fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) môžu taktiež v priebehu roka použitý jedlý olej a tuky 
z domácností bezplatne odovzdať na strediskách separovaného zberu oprávnenej osoby 
(Technické služby mesta Zlaté Moravce). Pri odovzdávaní sú povinní sa preukázať občianskym 
preukazom. 

ČL 11 
Kal zo septikov a žúmp 

1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len oprávnené osoby, 
ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. 

2. Majitelia septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú povinní zabezpečiť 
na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. 

3. Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo 
septika alebo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii po dobu 3 rokov. 

ČL 12 
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín 

1. Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom oprávnenej osoby (Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 
953 3 6 Zlaté Moravce, prípadne organizácia, ktorá spÍňa všetky legislatívne požiadavky na 
vykonávanie tejto činnosti a ktorá má s Mestom uzatvorenú zmluvu na výkon tejto činnosti) 
zabezpečuje zber a nakladanie s odpadom s obsahom škodlivín (N) z domácnosti, ktorý vznikol na 
území mesta Zlaté Moravce. 

2. Ide o vytriedené zložky KO kategorizované ako nebezpečné odpady v rámci KO z domácností 
(viď príloha č. 2 tohto VZN). Takýto odpad je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa 
nich ako aj na iné miesta ako na miesta na to určené. 
Jedná sa najmä o odpad: 

a) batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce škodlivú látku 
( 20 01 33 - olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, batérie obsahujúce ortuť, oddelene 
zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov) 

b) odpadové motorové a mazacie oleje (20 O 1 26); ide výlučne o odpadové motorové 
a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov (nie o odpadové motorové oleje 
a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti), 

n) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady; primárne ide o nebezpečné odpady alebo 
odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami: rozpúšťadlá, staré farby, 
lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky 
na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), 
drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené 
nebezpečnými látkami a pod., 

o) vyradené elektrické a elektronické zariadenia (20 01 35) obsahujúce nebezpečné časti 
(napr. chladiace, mraziace a klimatizačné zariadenia s chlórfluóruhľovodíkovou náplňou, 
a pod.), 

p) lineárne a kompaktné žiarivky, svietidlá a iný odpad obsahujúce ortuť (20 01 21), 
q) lieky a liečivá (20 01 31, prípadne 20 01 32 - nepoužité alebo po exspirácii; potrebné 

odovzdať v ktorejkoľvek lekárni na území mesta). 

3) Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady 
zmiešavať s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných 
škodlivín. 
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4) Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečuje 2 x ročne v ohlásených termínoch pre 
obyvateľov - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) zber, prepravu a zneškodňovanie 

jednotlivých druhov odpadov (N) s obsahom škodlivín. 

5) Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere 
nebezpečného odpadu v dostatočnom časovom predstihu, pričom využije možnosti informačného 
systému mesta (mestský rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, mestské noviny a pod.). 
V informácii sa uvedie zložka odpadu pre ktorý je zber určený, ďalej termín, spôsob a miesta 
zberu, a pod. 

6. Fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) mozu taktiež v priebehu roka nebezpečný odpad 
z domácností bezplatne odovzdať u oprávnenej osoby. Pri odovzdávaní sa preukážu občianskym 
preukazom. 

7. Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia si túto službu zabezpečujú u oprávnenej osoby 
celoročne na vlastné náklady. 

Čl.13 
Zber, preprava a zneškodňovanie elektroodpadu z domácnosti 

1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza a používal sa v domácnostiach 
fyzických osôb, prípadne pochádza z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom je podobný tomu, ktorý pochádza 
z domácností fyzických osôb. Takýto odpad je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa 
nich ako aj na iné miesta ako na miesta na to určené. 

2. Patria sem napríklad televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, 
mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye (prenosná herná konzola), variče, 
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné 
zariadenia, ale aj nebezpečný elektroodpad (viď. čl. 12 ods. 2 tohto VZN) s osobitným režimom 
zberu, atd .. 

3. Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom oprávnenej osoby (Waste Recycling, a.s„ Továrenská 49, 
953 36 Zlaté Moravce), prípadne organizácia, ktorá splňa všetky legislatívne požiadavky na 
vykonávanie tejto činnosti a ktorá má s Mestom uzatvorenú zmluvu na výkon tejto činnosti) 
zabezpečuje zber a nakladanie s elektroodpadom z domácnosti, ktorý vznikol na území mesta 
Zlaté Moravce. 

4. Obyvatelia mesta Zlaté Moravce mozu celoročne bezplatne odovzdávať elektroodpad 
z domácností spoločnosti Waste Recycling, a. s., na ul. Továrenská 49 v Zlatých Moravciach (viď. 
príloha č. 2 tohto VZN). Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí. 

5. Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu taktiež elektroodpad odovzdať bezplatne prostredníctvom 
kalendárových či mobilných zberových akcií, organizovaných oprávnenou osobou (ktorá je 
výrobcom elektrozariadení, prípadne kolektívna organizácia, alebo subjekt ktorý zastupuje 
výrobcu elektrozariadení). Mesto Zlaté Moravce zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere 
v dostatočnom časovom predstihu, pričom využije možnosti informačného systému mesta 
(mestský rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, mestské noviny a pod.). V informácii sa uvedie 
najmä spôsob a termín zvozu a miesta na zhromažďovania odpadu. 

6. Elektroodpad sa taktiež zbiera aj v rámci režimu spätného odberu, kde podľa platného zákona 
o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, 
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t.j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na 
výmennom základe kus za kus v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. 

Čl14 
Zber, preprava a zneškodňovanie šatstva, obuvi a textt1ií 

!. Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom oprávnenej osoby (organizácia, ktorá spÍňa všetky 
legislatívne požiadavky na vykonávanie tejto činnosti a s ktorou má uzatvorenú zmluvu na 
výkon tejto činnosti), zabezpečuje zber a nakladanie so šatstvom, obuvou a textilným odpadom 
z domácnosti, vzniknutým na území mesta Zlaté Moravce. 

2. Ide o vytriedené zložky KO z domácností pod katalógovým číslom 20 01 10 (šatstvo, obuv) 
a 20 O 1 11 (textílie). 

3. Vhodné na zber sú najmä: 
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň), 
- topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ), 
- doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), 
- prípadne iné druhy textílie. 

4. Uvedené zložky KO sa umiestňujú do špeciálnych uzamykateľných kontajnerov označených 
logom zberu, ktoré sú rozmiestnené na určených stanovištiach na území mesta a odsúhlasených 
Mestom Zlaté Moravce. 

IV.ČASŤ 
USTANOVENIA 

Čl.14 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

!.Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov. 

2.Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 /2005 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté 
Moravce. 

Čl.15 
Účinnosť 

!. Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce sa uznieslo na tomto VZN na svojom 34. zasadaní 
dňa 24.04.2014. 

2. Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce a na 
internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od 30.04.2014 do 14.05.2014. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce nadobúda účinnosť dňom 15.05.2014. 

-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
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Pr17oha č. J 

Zložky odpadov, ktoré sú predmetom triedenia 

!. Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú zber triedeného odpadu kategórie „O" 
spôsobom separovaného zberu v 1100 1 kontajnerov rozmiestnených na území mesta Zlaté 
Moravce (viď. čl. 5 tohto VZN): 

15 O 1 O 1 obaly z papiera a lepenky 
15 01 02 obaly z plastov 
15 O 1 05 kompozitné obaly 
15 O 1 07 obaly zo skla 
20 O 1 O 1 papier a lepenka 
20 01 02 sklo 
20 01 39 plasty 
20 02 01 biologicky rozložiteľný tzv. „zelený" odpad 

2. Odpad kategórie N (nebezpečný odpad) a odpad O (ostatný odpad), kde je povinnosť uvedený 
odpad odovzdávať oprávneným organizáciám, ktoré majú s mestom uzatvorenú zmluvu 
a ktoré nepatria do kontajnerov na zmesový komunálny odpad: 

a) odpad kategórie N: 
06 13 O 1 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné 

07 03 04 
08 01 11 

08 03 17 
13 02 05 
13 02 06 
15 01 10 

15 02 02 

16 01 07 
16 01 14 
16 05 06 

16 06 01 
16 06 02 
16 06 04 
20 01 13 
20 01 14 
20 01 19 
20 01 21 
20 01 23 
20 01 27 
20 01 33 

20 01 35 

biocídy 
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky 
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 
nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
syntetické motorové prevodové a mazacie oleje 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 
olejové filtre 
nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky 
olovené batérie 
niklovo-kadmiové batérie 
alkalické batérie 
rozpúšťadlá 

kyseliny 
pesticídy 
žiarivky a iný odpad obsahujúce ortuť 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 O 1 21 
a 20 O 1 23 obsahujúce nebezpečné látky 

17 



b) odpad kategórie O : 
odpadový plast (PET) 
odpadový plast (fólia) 
obaly z plastov 
obaly z dreva 
opotrebované pneumatiky 
plasty a guma 
papier a lepenka 
sklo 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
textílie 
jedlé oleje a tuky 

07 02 13 
07 02 13 
15 01 02 
15 01 02 
16 01 03 
19 12 04 
21 01 01 
21 01 02 
21 01 08 
20 01 11 
20 01 25 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 0121,20 

0123 a20 0135 
20 01 39 
20 01 40 
20 03 01 

plasty 
kovy 
zmesový komunálny odpad 

3. Iné druhy triedených odpadov sa odovzdávajú na určené miesta: 
a) 20 01 10 šatstvo, obuv a 20 01 11 textílie- špeciálne kontajnery 
b) 20 O 1 31 a 20 O 1 32 - lieky a liečivá (nepoužité alebo po exspirácii) - odovzdať 

v ktorejkoľvek lekárni na území mesta, 
c) 16 O 1 03 opotrebované pneumatiky- stredisko separovaného zberu v areáli 

skládky KO, pneuservisy apod., 
d) batérie (monočlánky) - do vyhradenej zbernej nádoby na batérie vo vybraných 

predajniach na územi mesta. 
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Prfloha č. 3 

03 01 05 

IO OJ OJ 
10 01 02 
10 13 14 
15 OJ OJ 
15 01 02 
15 01 03 
15 OJ 04 
15 01 05 
15 OJ 07 
15 01 09 
16 OJ 03 
17 OJ 01 
17 01 02 
170103 
17 OJ 07 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 05 04 
17 05 06 
17 08 02 
17 09 04 

20 01 01 
20 01 02 
20 01 11 
20 01 38 
20 0139 
20 01 40 
20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 
20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 07 

Zoznam komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov kategórie „O" 
zneškodňovaných na Skládke komnuálnych odpadov v Zlatých Moravciach / 

v lokalite „Pod Kalváriou) na Tehelnej ulici 19 v Zlatých Moravciach /: 
' 

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 
dyhy iné ako uvedené v 03 O 1 04 
popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 OJ 04) 
popolček z uhlia 
odpadový betón a betónový kal 
obaly z papiera a lepenky 
obaly z plastov 
obaly z dreva 
obaly z kovu 
kompozitné obaly 
obaly zo skla 
obaly z textilu 
opotrebované pneumatiky 
betón 
tehly 
obkladačky, dlaždice, keramika 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
drevo 
sklo 
plasty 
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
výkopová zemina 
stavebné materiály na báze sadry 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 O 1; 17 09 02; 
a170903 
papier a lepenka 
sklo 
textílie 
drevo 
plasty 
kovy 
biologicky rozložiteľný odpad 
zemina a kamenivo 
iné biologicky rozložiteľné odpady 
zmesový komunálny odpad 
odpad z trhovísk 
odpad z čistenia ulíc 
objemný odpad 
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