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Vec: Vyhlásenie Všeob ecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka ĺ. -3...lzozll
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a dľobnými stavebnými odpadmi na územíMesta
Turzovka jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta
Mesto Turzovka, Stred č' |78,02354 Tuľzovka, lČo: oolt+33l vyhlasuje dňom
29.o9.2o2} Všeobecne zélvdznénariadenia Mesta Tuľzovka č'312020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územíMesta Turzovka jeho
vyvesením na úradnej tabuli mesta a na www.tlrrzovka'sk.

S pozdľavom

JUDr. Ľubomír GoLIs
primátor m€sta,, v.r

Priloha: VZN Mesta Turzovka č.3ĺ2020o o nakladaní s komunálnymi odpadmi
stavebnými odpadmi na územíMesta Tuľzovka

a

drobnými

MESTO TURZOVKA
Všeobecne záväznénariadenie č. 312020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s dľobnými stavebnými odpadmi na územímesta Turzovka

Mesto Tuľzovka vsúlade sustanoveniami $ 4 ods. 3 písm. g) a $ ó ods. I zákona SNR č.
36911990 Zb. o obecnom zriadeniv zneni neskoľšíchpredpisov a v súlade s $ 81 ods. 8 zákona
NR SR č.7912015 Z.z. o odpadoch aoZmene adoplnení niektoých zäkonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej tiežako,, VZN").

$1
Pôsobnost' naľiadenia

1.

VZN

upľavuje vsúlade shieraľchiou odpadového hospodáľstva podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na uzemi mesta
Turzovka.

2.

a.
b.
c.
d.
e.

f'

g.
h.

3.

i.

VZN upľavuje:
nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu a pľepľavy zmesových komunálnych odpadov,
nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
nakladanie s biologicky rozloŽiteľn1im kuchynským odpadom a reštauračnýmodpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,
spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä elektroodpadov
z domácnosti, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výĺobkov zbieraných spolu
s odpadmi, pouŽitých prenosných batériía akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov, veterinámych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fuzickými osobami a zdravotnickych pomôcok, jedlých olejov a tukov, šatstva a textilu,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodliých látok,
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
prevádzkovanie zbemeho dvora
spôsob zberu drobného stavebného odpadu.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a. nakladať alebo inak s nimi zaobcháďzať v súlade s VZN mesta,
b. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c. uŽivať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v meste Turzovka,
d. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbieraĺézloŽky komunálneho
odpadu a dľobnéstavebné odpady na účelyich zberu na miesta určenémestom
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v meste Turzovka,
e. ak ide o pôvodcu odpadu, ktory 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 platit'poplatok za komunálny odpad.

s2
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a dľobnými stavebnými
odpadmi

1'
2.

Zmesový komunálny odpad je nevýriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po výriede ni zloŽiek komunálneho odpadu'
Mesto Tuľzovka určuje pre zhľomaŽďovanie zmesového komunálneho odpadu tieto
druhy zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu:

.
o
o
o
.
.

zbernú nádobu o objeme 110 l
zbernú nádobu o objeme 1201
zbernú nádobu o objeme 240l

zbemi nádobu o objeme l100 l
veľkoobjemový kontajner o objeme 7 m3
vľecia na odpad o objeme 120 l

Zbemé nádoby počas z|tomaŽďovania zmesového komunálneho odpadu musia
uskladnené:

bý

o
o

3.

býové domy na stojisku, ktoré bolo odsúhlasenémestským úradom
rodinné domy na svojom súkromnom pozemku, mimo verejného miesta na
komunikácií
Vlastník' nájomca alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a. v súlade s hygienickými, estetickými a pľoti poŽiarnymi poŽiadavkami
abezpečnosťouna veľejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo

b.

c.

4.

prebudovať stanovište na vlastné náklady
staľať sa o prístup k zbeľovej nádobe a čistotu stanovíšťa okolia zberovej
nádoby
ukladať zmesový komunálny odpad do zbeľnej nádoby tak, aby sa táto dala
zmesový komunálny odpad nevypadával a pri jej

uzatvoriť, aby z nej

vyprázdňovaní neohľozoval zdľavie pľacovníkov zberovej spoločnosti,
d. zabezpečiťzbernú nádobu voči neoprávnenému zásahu tľetej osoby
l. k vyhradenému miestu boĺ zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný
priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami
2. nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostľedia,
3. nádoby neboli umiestnené na náveternej stľane v blízkosti okien, detských
ihrísk, frekventovaných miest a pod'
4. nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade
parkovisku.
s.nádobý neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácií alebo
Zberováspoločnosť odváža avyprázdťluje zberné nádoby nasledovne :
o býové domy priamo zo stojísk určených pre zberné nádoby
o rodinné domy z verejného miesta na komunikácií ( chodník, kľajnica miestnej
komunikácie, paľkovisko a pod.

)

t

-

Na chodníkoch , paľkoviskách a komunikáciách moŽno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Vykladanie naplnených zbemých nádob zo
súkromného pozemku na verejné miesto a odkladanie zbemej nádoby po vypľázdnení
vykonáva na vlastné náklady vlastník nehnutel'nosti, prípadne pôvodca odpadu.

5.

6.

V prípade, ak zvozová trasa nie je vedená popred nehnuteľnost' pôvodcu odpadu, je
povinná Zberová spoločnost' na svoje náklady priblížit'zberni nádobu na zmesový
komunálny odpad k zvozovej trase. Po vyprázdneni zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad je povinný vrátiť na pôvodné miesto pôvodca odpadu. Miesto stáleho
i dočasnéhoumiestnenia nádob pri býových domoch určímajitel'' spľávca, resp.
nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s mestským úľadom.
Dezinfekciu zberných nádob zabezpečuje mesto Turzovka 1 x ročne.

s3
Systém zbeľu a pľepľavy zmeso..ych komunálnych odpadov
Na územímesta v nehnuteľnostiach rodinných domov je zavedený paušálny systém
zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov, ktorý spočívav tom Že pôvodca
odpadu si môŽe vybrať zbeľnúnádobu vobjeme 1l0 l, 120 l,240l, alebo ll00 l
v závislosti od potreby domácnosti. Vývozy sa budú uskutočňovat' v 14 - dňových
intervaloch podľa kalendára ZvoZLt. Yývoz zbemej nádoby uskutočníoprávnená
organizácia' ktorá v meste Turzovka zabezpečuje zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov, tĺ/m spôsobom, Že vlastník nehnutel'nosti vyloŽí zbeminádobu
na verejné miesto na komunikácií najneskôr v deň vývozu do ó.00 hod. o tom , Že
zbemá nádoba je uľčená na vývoz podľa kalendára zvozv\ ľozhoduje výlučne vlastník
nehnuteľnosti podl'a potľeby vývozu ajej naplnenosti. oprávnená organizácia
automaticky vyvezie kaŽdú zbemunádobu, ktoľá bude pristavená na veľejnom mieste na
komunikácií a vysypanú zbernú nádobu vráti na verejné miesto na komunikácii.
Vlastník musí mať zbemú nádobu mimo dni vývozu uskladnenú na svojom súkľomnom
pozemku mimo verejného miesta na komunikácií..
Spôsob evidencie vývozov mesto Tuľzovka zavádza tak, že kaŽdé odbeľnémiesto
odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúŽiaci na evidenciu vyvezených zberných
nádob a odváŽenie hmotnosti vyvezených zbemých nádob. Každá zbemá nádoba
opatrená jedinečným QR kódom zaznamenä pri kaŽdom vývozezbemej nádoby jednak
jej vyvoz a jednak hmotnosť odpadu uloŽeného v zbeľnej nádobe' Hmotnostný limit,
ktorý má k dispozícií pôvodca odpadov je závislý od výšky poplatku , ktoru poplatník
pôvodca odpadu zaplat1l platobným výmerom mesfu Turzovka s tým, Že v meste
Tuľzovka je stanoven á sadzba:
. 0,1 55 € za kilogram komunálneho odpadu

V

meste je zavedená evidencia odpadu v príslušnomprograme , ktorá je zverejnená na

stľánke www'turzovka.sk , kde je kaŽdý vývoz odpadu nahľatý do systému. Na
verejnom portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej
nehnuteľnosti vyvezené. Ak drŽiteľ odpadu spotreboval svoj hmotnostný limit
podľa výšky poplatku, bude upozornený mestom Turzovka avyvezený odpad nad
hmotnostný limit musí poplatník pôvodca odpadu zaplatiť na Mestskom úrade
v Turzovka najneskôr do 28.02. nasledujúceho roka zapredchádzajirci kalendárny rok.

Ak drŽiteľ odpadu nespotreboval svoj

hmotnostný limit podľa výšky poplatku za
pľíslušnýkalendárny rok, poplatok zodpovedajúci nespotrebovanému hmotnostnému
limitu, bude poplatníkovi, pôvodcovi odpadu vrátený do 28.02. nasledujúceho roka.

V meste Turzovka je pri uľčenípoplatku stanovená pľe rok 2027 nas|edovná priemerná
váha zmesového komunálneho odpadu v zberných nádobách:

o 10 | zbernä nádoba
o I20lzbernánádoba
o 240l zberná nádoba
o 100 l zbemá nádoba
1

1

30 kg
33 kg

50 kg
150 kg

Pľe ďalšie ľoky pľiememáváhabude určenäzudajov zvážiaceho systému.

2.

Na územímesta v nehnuteľnostiach právnických osôb a podnikatel'ských subjektov je
zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý spočívav tom Že
pôvodca odpadu má :
o moŽnosť výberu veľkosti zbernej nádoby z nasledovných zberných nádob l 10 l
1120 l,240 l, 1 1 00 l, pôvodca odpadu si môže ľubovoľne vybrať potrebný počet
zbemých nádob
. na výbeľ individuálne určenie odvozu odpadu I x za týždeň, I x za 2 týždne,

I xza4týždne

V meste Turzovka je stanovená sadzba:
Sadzba poplatku pre mnoŽstvový zber je ustanovená 0'165 € za jeden kilogľam
komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za 4 týždne pri všetkých druhoch
zbeľných nádob.

Sadzba poplatku pre mnoŽstvový zber je ustanovená 0'1ó0 € za jeden kilogram
komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii l x za 2 týžďne pri všetkých druhoch
zberných nádob.

Sadzba poplatku pre mnoŽstvoý zber je ustanovená 0'155 € za jeďen kilogram
komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za týždeň pri všetkých druhoch
zbemýchnádob.
Mesto Tuľzovka určuje poplatok ako súčinfĺekvencie odvozov, sadzby za 1 kg
komunálnych odpadov a objemu zbernej nádoby, ktoru poplatnik uživa v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu
v zmysle platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobn1ými stavebnými
odpadmi naizemi mesta Turzovka.

V

meste Turzovka je pľi určenípoplatku stanovená pre rok 2021 nasledovná priemerná
váha zmesového komunálneho odpadu v zbemých nádobách:

o 1l0 | zbemá nádoba
o l20l zbemá nádoba
o 24}lzbemánádoba
o l 100 l zbemá nádoba

30 kg
33 kg

50 kg
l50 kg

-

Pre ďalšie roky priememáváha bude určenázidajov zvážiaceho systému.

Spôsob evidencie vývozov mesto Tuľzovka zavádza tak, že každéodberné miesto
odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúŽiaci na evidenciu vyvezených zberných
nádob a odváženie hmotnosti vyvezených zberných nádob ' Každá zbemá nádoba
opatľená jedinečným QR kódom zaznamená pri kaŽdom vývozezbernej nádobyjednak
jej vyvoz a jednak hmotnosť odpadu uloŽeného v zbernej nádobe. V meste je
zavedená evidencia odpadu v pľíslušnomprograme , ktorá je zveľejnená na stránke
www.turzovka.sk , kde je kaŽdý vývoz odpadu nahľatý do systému. Na veľejnom portáli
je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti
vyvezené.

3'

Náklady na zbeľnúnádobu na Zmesový komunálny odpad znáša občan pľostľedníctvom
poplatku. občania (v rodinných domoch, byových domoch, v celoročne nedostupných
lokalitách ) si môŽu vyzdvihnúťzbemu nádobu v Mestskom podniku sluŽieb. Náklady
na zbernú nádobu na Zmesový komunálny odpad pre oľganizácie, právnické osoby
a podnikateľské subjekty znáša príslušná organizácia pľávnické osoby a podnikateľské
subjekty pľostredníctvom poplatku. Otganizácie, právnické osoby a podnikateľské
subjekty si môŽu vyzdvihnúťzbernu nádobu v Mestskom podniku služieb.

4.

Zberne nádoby na Zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto' pri znehodnotení
nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej uŽívateľ povinný zakúpiťsi novú
nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpenä nádoba musí by v súlade s týmto VZN ako
aj požiadavkami zberovej spoločnosti. Životnosť novej zbemej nádoby je uľčená na 8
ľokov odjej vydania.

5.

Na územímesta v bytových domoch je zavedený paušálny systém zberu a prepravy
zmesových komunálnych odpadov, ktoý spočívav tom, že bytové domy majú
pridelenú zbernú nádobu ll00 l, ktorá je umiestnená na zbernom stojisku, ktoru
oprávnená organizáciavyvážaI xza týždeň,1 xza2týždne. Spôsob evidencie vývozov
mesto Tuľzovka zavádzatak,žekaždéodberné miesto odpadov má pridelený jedinečný
QR kód slúžiacina evidenciu vyvezených zberných nádob. V meste je zavedenä
evidencia odpadu v pľíslušnomprogľame , ktoľá je zverejnená na stľánke
www.tuľzovka.sk , kde je každývyvoz odpadu nahratý do systému. Na verejnom portáli
je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti
vyvezené. Ak drŽiteľ odpadu spotreboval svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku,
bude upozornený mestom Turzovka avyvezený odpad nad hmotnostný limit musí
poplatník pôvodca odpadu zap|atiť na Mestskom úrade v Tuľzovka najneskôr do 28.02.
nasledujúcehoroka zapredchádzajúcikalendárnyrok. Ak držiteľodpadunespotreboval
svoj hmotnostný limit podľa Úšky poplatku za príslušnýkalendárny rok, poplatok
zodpovedajúci nespotrebovanému hmotnostnému limitu, bude poplatníkovi, pôvodcovi
odpadu vrátený do 28.02. nasledujúceho roka

6. Na územi mesta

v celoročne nedostupných lokalitách vybavených spoločnými
zberovými nádobami VoK-mi je zavedený paušálny objednávkový systém zberu
a prepravy komunálnych odpadov, ktorý spočívav tom, Že pôvodca odpadu ma na

určený ZmeSoVý komunálny odpad k dispozíciíveľkoobjemné kontajnery (VoK)
o objeme 7 m3, ktoré sa vyvážajú na zák|ade nahlásenia zodpovednej osoby
z neprístupnej lokality, že nádobaje naplnená a na jej zák|ade zodpovedný zamestnanec
mestského úradu objedná vývoz u oprávnenej otganizácie. Celoročne nedostupné
lokality, kde je určený zber odpadu prostredníctvom VoK je v prílohe č. 1 tohto VZN.
Aktualizácia uvedenej prílohy je plne v kompetencii príslušnéhozamestnanca

mestského úľadu na Úseku odpadového hospodárstva.

7.

Na územímesta v ostatných celoročne nedostupných lokalitách je zavedený paušálny
objednávkový kalendárový systém zberu aprepravy komunálnych odpadov, ktorý

spočívav tom, Že pôvodca odpadu ma na určený zmesový komunálny odpad pridelené
zbeme nádoby , o objeme 120l a vrecia, ktoré sa vyvážaju na základe kalendára zvozu 6
x do roka , viď príloha č. 2 .Zbemá nádoba l20l, respektíve vrecia zberová spoločnost'
vyvezie na základe kalendára Zvozu . Zberovä spoločnosťvyvezie v rámci zaplateného
paušálneho poplatku všetok pristavený odpad, zároveň môŽe pôvodca odpadu tento
odpad v rámci zap|ateného paušálneho poplatku odovzdat' na zbernom dvoľe. Tento
odpad sa nebude vážit', ale budú pouŽité priememé váhy. Zároveň, nakol'ko sa jedná
o celoročne nedostupné lokality môže komunálny odpad odovzdať vo vreciach alebo
v l2}lzbemýchnádobach na zbeľnom dvore mimo kalendára vývozu. Spôsob evidencie
vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každéodberné miesto odpadov má pridelený
jedinečný QR kód slúŽiaci na evidenciu vyvezených zbemých nádob. V meste je
zavedená evidencia odpadu v príslušnomprograme, ktoľá je zverejnená na stránke
www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na verejnom portáli
je viditeľnév uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti vyvezené.
Ak drŽiteľ odpadu spotľeboval svoj hmotnostný limit podl'a výšky poplatku, bude
upozornený mestom Turzovka avyvezený odpad nad hmotnostný limit musí poplatník
pôvodca odpadu zaplatiť na Mestskom úrade v Turzovka najneskôr do 28'02.
nasledujúceho ľoka zapredchádzajuci kalendárny rok. Ak drŽiteľ odpadu nespotreboval
svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku za príslušný kalendáľny rok, poplatok
zodpovedajúci nespotrebovanému hmotnostnému limitu, bude poplatníkovi, pôvodcovi
odpadu vľátený do 28.02. nasledujúceho roka.

8. Zber

zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogľamu zvoZLI
zberová spoločnosť,ktoľá má uzatvoľenú zmluw na vykonávanie tejto činnosti
s mestom. Haľmonogľam Zyozu je zverejnený, na webovom sídle mesta Turzovka
www.tuľZovka.sk, na úradnej tabuli mesta Turzovka a v klientskom centľe. V súčasnosti
je zberovou spoločnosťou,ktorá zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu
MPS Turzovka, príspevková organizácia. V prípade technickej poruchy vážiaceho
mechanizmu na zbemom vozidle, bude sa vychádzat' z priemernej váhy príslušnej

9.

zbernej nádoby.
Hmotnostný limit, ktorý má k dispozícii pôvodca odpadu pre vývoz odpadu v prípade
paušálneho systému zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov je závislý od výšky
poplatku, ktorú poplatník pôvodca odpadu zaplatil platobným výmerom mestu Turzovka
s tým, že v meste Turzovka je stanovená sadzba: 0,155 E za kilogram komunálneho odpadu.

V prípade poskytnutia zliav poplatníkovi pôvodcovĺodpadu, sa tento hmotnostný |ĺmit
poplatníkovi pôvodcovi odpadu aktuálne znižuje v závislosti od poskytnutej zľavy v zmysle
platného VZN o mĺestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hmotnostný lĺmit sa v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady neznižuje u poplatníka pôvodcu odpadu, ktoným je fyzická osoba staršĺa ako 70
rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkýmzdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkozdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba, ktorému bola poskytnutá príslušnázÍavaz poplatku'
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nym od padom

( katalógové číslo20 02 01 ) je odpad, ktoď vznlká
v záItradách, parkoch, domácnostiach, je schopný saroz|ožiť.
Medzi ze|ený odpad patrí: kvety,tráva,lístie, dľevený odpad zo strihania aorezávania
kľovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zl'nité ovocie
a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na
kompostovanie.
Pôvodca biologicky ľozloŽiteľnéhoodpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo
zährad individuálnym alebo komunitnyrn kompostovaním v kompostovanom
zásobníku. Jezakázané ukladať bioodpad zo zálĺad, parkov a domácnosti do zbemých
nádob na komunálny odpad a na iné miesta ( napr. brehy riek a potokov ) neŽ na to
určenéalebo ho spaľovať.
Mesto Turzovka určuje pľe zhromažďovanie a kompostovanie biologicky
rozložiteľnýchodpadov kompostovacie zásobníky o minimálnom objeme 1050 l, do
ktoých je pôvodca biologicky rozložiteľnýchodpadov povinný ukladať biologicky
ľozloŽiteľný odpad a kompostovať ho. Životnosť zásobníka je uľčenána 10 rokov.
Náklady na kompostovacie zásobníky na biologicky rcz|ožiteľný odpad znáša občan
prostredníctvom poplatku. občania si môŽu kompostovacie zásobníky vyzdvihnúť
v mestskom podniku sluŽieb.

1. Biologicky rozložiteľnýodpad

2.

3.

Pľe zabránenie vniknutia drobných hlodavcov do kompostovacieho

zásobníka
v prípade' Že je položený na voľnej zemi, je povinný pôvodca odpadu na spodok
kompostovacieho zásobníka dať dľôtené pletivo.
Pre správne kompostovanie je pôvodca odpadu povinný zabezpečit' dostatočný prísun
biologicky rozložiteľnéhoodpadu s obsahom dusíka a uhlíka.

4.

Mesto umoŽňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastne kompostovanie biologicky
roz|oŽiteľných odpadov vo vlastnom kompostovacom zásobníku za podmienky, že
kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, avšak pľe

evidenciu musia lzatvonť s mestom Turzovka osobitnú písomnú dohodu

5.

kompostovaní.

o

Biologicky rozložiteľný odpad ( zelený odpad) od byových domov, parkov' mesto
Tuľzovka spracováva na mestskom kompostovisku, ktoľý je uľčenýna zhodnocovanie

tohto odpadu, nakol'ko uvedené pozemky pri býových domov

6.

a paľkov sú vo
vlastníctve mesta Tuľzovka.
Ak pôvodcovi odpadu nepostačuje na biologicky rozložitel'ný odpad kompostovací
zásobník, tento odpad môŽe na vlastné náklady doviezť na mestské kompostovisko
v čase prevádzkových hodín zadarmo.
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1. Biologicky

2.
3.

4.

rozložiteľnýkuchynský odpad ( katalógové číslo20 Ol 08) je odpad
z domácnosti, ktoý pozostáva z : šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
pokazené' zhnité ovocie azelenina, kávové a čajovézvyšky (samostatne alebo
v papierovom vrecúšku), vaječnéškrupiny, staý chlieb a pečivo, zvyšky jedla
(neskonzumované zostatky pokrmov a potravín ľastlinného a\e i živočišnehopôvodu),
mäso, ryby, mliečne vyrobky, vajcia a ich v1ýĺobky a zvyškY, Potraviny po záručnej
dobe, trus malých domácich zvierat, papieľovévľecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, dŽemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka' utierka a servítok.
Biologicky rozloŽiteľný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber
zmesových komunálnych odpadov.
Na účelzabezpečenia triedeného zberu biologického rozložitel'ného kuchynského
odpadu v prípade býovej výstavby, mesto zabezpeči zbemé nádoby s objemom 240l,
ktoré sú upravené vhodným spôsobom nazabezpečenie dostatočnéhoprísunu vzduchu
napríklad vetracie otvory amnežka v spodnej časti zbernej nádoby a farebne odlíšené
hnedou faľbou. Fľekvencie odvozu zbemých nádob je l x za týžd,eŤl. Yyzbieraný
kuchynský odpad bude ďalej spracovávaný v zaiadeniach na zhodnocovanie odpadov.
Hygienizácia zbemých nádob sa bude vykonávať l x mesačne. Ak zberové kapacity
nie sú dostačujúce,mesto zabezpeči ich navýšenie pridaním ďalších zbemých nádob
alebo zvýšenímťrekvencie odvozu. Frekvencia vývozu kuchynského odpadu sa
nachádza v kalendári Zvozvt.

V prípade individuálnej býovej výstavby na účelzabezpečenia triedeného zberu
biologického rozložiteľnéhokuchynského odpadu mesto zabezpečilo kompostovacie
zásobníky s minimálnym objemom 1050 l, ktoré sú upľavenéprevzdušňovacími
otvormi. Životnosť zásobníka je určená na 10 rokov. Náklady na kompostovacie
zásobníky na biologicky rczložiteľný odpad znáša občan prostľedníctvom poplatku.
občania si môŽu kompostovacie zásobníky vyzdvihnúť v mestskom podniku služieb.

Pre zabránenie vniknutia drobných hlodavcov do kompostovacieho

zásobníka
v prípade' Že je poloŽený na voľnej zemi, je povinný pôvodca odpadu na spodok
kompostovacieho zásobníka dať drôtené pletivo.

s6

Nakladanie s biologicky roz|ožitelo''ým kuchynským a reštauľačným
odpadom od pľevádzkovatel'a kuchyne

1.

Zanak\adanie sbiologicky rozloŽiteľným kuchynským areštauračným odpadom od
prevádzkovatel'a kuchyne j e zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne
2. Biologicky roz|oŽiteľný kuchynský a reštauračnýodpad sazakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov.
3. Náklady spojene so zberom, skladovaním? prepravou a spľacovanímvrátane nákladov
na zbemé kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne ( nie sú súčasťou
miestneho poplatku),
4' Zbemé nádoby musia bý' umiestnené v areiii pľevádzkovatel'a kuchyne a frekvencia
zberu musí bý v súlade s hygienickými pľedpismi zohľadňujúc aj teploty prostľedia
( leto/ zima). Zber a zbemé nádoby musia spĺĺaťpoŽiadavky ustanovené nariadením č.
|06912009 a nariadenia EP a Rady č. 85212004 o hygiene potľavín.
5. Ak prevádzkovateľ kuchyne ĺezabezpečujezbeľ, prepľavu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účels ním uzatvorenú zmluvu
azároveímusí íst'o subjekt, ktoý je opľávnený na nakladanie s týmto odpadom.
6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný ozĺámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostľedníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktoľý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom
7. Pri nakladaní s týmto odpadom má pľevádzkovateľ kuchyne postupovat' v súlade
s

hierarchiou odpadového hospodárstva.
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Systém tľiedeného zberu a pľepravy komunálnych odpadov

1. V meste

a.
b.

c.

Tuľzovka sazabezpečuje triedený zber týchto komunálnych odpadov:

elektroodpadov z domácnosti
papiera, skla, plastov, kovov( odpady z neobalových výrobkov sa zbieľajú spolu
s odpadmi z obalov), VKM ( viacvľstvovékombinované materiály na báze
lepenky)
pouŽitých pľenosných batéľiía akumulátorov a automobilových batérií

akumulátorov
d. veterináľnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdt av otnickych pomôcok
e. jedlých olejov a fukov z domácnosti.
f. šatstva a textilu
Elektroodpad z domácnosti ( katalógové číslo20 01 36)
2.1. Do elektľoodpadu patria: televízory, tädia, počítačovátechnika, kancelárska
technika, telekomunikačná technika, videá' Žiarovky, žiaivky, discmany, digitálne
hodinky, vaľiče,ohrievače, kávovary, práčky, sušičky,chladničky, elektromotory,
a

2.

ručnéelektľickénáradie a pod.

2.2. občania môŽu elektroodpad bezplatne odovzdat'na zbernom dvore, alebo pri kúpe
nového spotľebičemoŽnosť staý spotrebič odovzdat' predaj covi.
3. odpad z obalov a odpad z neobaloqých výľobkov zbieraných spolu s obalmi
3.1. Papier a lepenka ( katalógové číslo20 01 01)
patria: noviny, časopisy, papieľ, papierové tašky, vrecká, krabice ztvrdeho papiera,
kartón, obálky, letáky' p|agáty, baliaci a krepový papier a pod.
Papier a lepenka nepatria: vrstvené obaly, voskový papier, papieľ s hliníkovou foliou,
obaly na mtazené potľaviny, kopírovacípapieľ, vľecia z cementu a iného stavebného
materiálu a pod.
3.2. Sklo ( katalógové číslo20 0l 02)
patria: sklenené fl'aše, poháre obaly a pľedmety zo skla, fl aštičkyod kozmetiky, črepy,
okenné sklo a pod.
nepatria: autosklo, žiarovky, žianvky, poľcelán, keramika, sklo kombinované s inými
látkami
3.3. Plasty ( katalógové číslo20 0l 39)
patria: plastové obaly a qýĺobky, čírea faľebne fólie, tašky, vrecká, vedrá a fl aštičky
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, fl'aše od nápojov, sirupov,
ľastlinných olejov, obaly od sladkosti, plastové nádobky, hračky, penový polystyľén
a pod.
nepatria: znečistenéplasty, podlahové krýiny, obaly znečistené chemikáliami, olejmi'
farbami, guma' molitan, znečistené fo|ie zo stavieb
3.4.Kovy ( katalógové číslo20 0l 40)
patria: kovové fuby od pást, obaly zo spľejov, hliníkový obal, konzeľvy, plechovky,
kovové uzávery z jogurtov
nepatria: kovové obaly znečistenézvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickjĺni
látkami, kovové obaly kombinované s inými materiálmi

3.S.Viacvľstvové kombinované materiály nabázelepenky(katalógové číslo2001 03)
patria: viacvrstvové obaly od kávy, smotany, mliečnych vyrobkov, ovocných štiav,
dŽúsov, vína a iných nápojov
nepatria: viacvľstvovéobaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, korenín, nanukov a pod., znečistenékompozitné obaly
3.6. Náklady na triedený zbeľ odpadov z obalov a neobalových vjľobkov od ýzických
osôb, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť vyľobcov, znáša Organizácia
zodpovednosti qýrobcov ( ďalej ozv), s ktorou mesto uzatvoľilo zmluvu, pri ktoľých
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť vyrobcov, znáša mesto.
3.7. Na triedený zber pte ľodinnédomy sú poskytované opakovateľné použiteľnévľecia
a pre býové domy polopodzemné kontajnery s farebným označenímzbieľanej
komodity, a to, v Žltej farbe pre plasty a viacvľstvovémateriály nabázelepenky a kovy,
ze|ená pre sklo a modrá pre papieľ Na triedený zbet pľe právnické osoby
a podnikateľské subjekty sú poskýované pouŽiteľné vrecia.
3.8.Náklady na triedený zbet odpadov z obalov a neobalových vyrobkov od
pľávnických osôb a podnikateľských subjektov, pri ktoých sa neuplatňuje rozšírená
zodpovednosť vyrobcov, znáša mesto Turzovka.
3.9. okrem uvedeného zberu papiera je v meste zavedený výmenný spôsob zberu
papiera na zák|ade uzatvorenej zmluvy a kalendáľa ZYoZLl

3.l0' odpad do nádob treba ukladať roz|ožený, stlačený, uloŽený v čo najmenšom
objeme, aby bolo zabezpečené čo najefektívnejšie vyuŽitie nádob a nedochádzalo
k preplneniu.

4.

5.

6.

7.

8.

3.11. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje zbeľová spoločnost' podľa
harmonogramu ZvoZLL , ktoľý je zverejnený na webovom sídle mesta Turzovka
www.turzovka'sk, na úľadnej tabuli a v klientskom centre. od byových domov je zber
vykonávaný po naplnení zbeľných nádob - polopodzemných kontajneľov.
Použitéprenosné batérie a akumulátory a automobilové batéľiea akumulátory
( katalógové číslo20 01 33)
4.1 Patria sem: prenosné batérie ( gombíkové,tuŽkové...) do hodiniek, hračiek,
prenosných osobných počítačova iných elektrozariadení, automobilové batérie
a akumulátoľy
4.2. občania môžu pouŽité batérie odovzdat'na zbernom dvore ako aj na predajných
miestach u distľibútora batériía akumulátorov a v klientskom centre mestského úľadu.
Veteľinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdľavotnícke pomôcky ( katalógové číslo20 0I32)
5.1. Nespotrebované veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria
do zmesového komunálneho odpadu.
5.2. Nespotľebované lieky a zdravotnícke pomôcky treba odovzdať do verejných
lekáľni, ktoľésú povinné ich zhĺomaŽďovať.
Jedlé oleje a tuky z domácnosti ( katalógové číslo20 0l 25)
6.1. Jedlé oleje a tuky môŽu občania bezplatne odovzdať na zbemom dvoľe , respektíve
na 2 stojiskách v meste Tuľzovka ( pľi pošte a veľképarkovisko u Bogáňa)
v plastových fl'ašiach s funkčným uzáverom.
6.2. odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladat' na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad

kanalizácie .
šatstvo a textil ( katalógové číslo20 01 11)
7.1. Patia sem: čistéa suché šatstvo, textil, obuv, posteľná bielizeň, deky, prikqývky
7.2. Zber textilu prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ich
interval ťyvozov je podľa potľeby.
7.3. Vykonávať zber,prepľavu' zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môŽe
len organizácia zodpovednázazber komunálneho odpadu, ktoľá má uzatvorenú zmluvu
a vypúšťaťdo

na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Pôvodca odpadu - Íyzická osoba- občan môŽe bezplatne odovzdať oddelene zbieraĺé
z|oŽky komunálneho odpadu aj na zbemom dvore, zárovetl sa preukáŽe zaplateným
poplatkom za komunálne odpady a dľobn;im stavebným odpadom v meste Turzovka.
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Nakladanie s objemným odpadom
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Nakladanie s dľobným
stavebným odpadom

1. Mesto Turzovka ma zavedený mnoŽstvový zber drobného stavebného odpadu
( katalógové

číslo20 03 08).

2.

Dľobný stavebný odpad môŽeobčan _fyzickáosoba odovzdat'na zbernom dvoľe v čase
jeho pľevádzky, ktoľý je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a dľobnéstavebné odpady, ktoré vznikli na uzemi mesta
Turzovka.

3.

Poplatok sa platí za kaŽdý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu
v hotovosti priamo pracovníkovi v zbernom dvoľe mesta Tuľzovka, ktoľý mu vystaví
príjmový pokladničný doklad o sume prijatého poplatku a o mnoŽstve pľevzatého
odpadu.

s11
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

l.
2.
3.

Distribútor pneumatík ( katalógové číslo16 01 03) je povinný bez podmienky
viazania na kúpu novej pneumatiky bezplatne prevziat' od drŽiteľa opotrebovanú
pneumatiku.
Mesto Turzovka umoŽňuje bezplatne odovzdat'opotrebované pneumatiky na zberný
dvor v čase jeho prevádzky, iné zbemé miesto nie je určené.
Zakazuje sa opotrebované pneumatiky odovzdávat' v rámci zberu objemných
odpadov.

$12
Spôsob nahlasov ania nezákonne

u

miestneného od pad u

1. V

2.

prípade, Že občan alebo vlastník, správca či nájomca nehnuteľnosti zistí , Že na jeho
nehnuteľnosti( pozemku) v katastľálnom územi Turzovka a Tuľkov bol nezákonne
umiestnený odpad, oznámi tuto skutočnost'písomneMestu Turzovka alebo okľesnému
úradu Čadca, odbor starostlivosti o životnéprostľedie.
oznámenie musí obsahovať presnú identiÍikäciu nezákonne umiestnenia odpadu pľesnúlokalizáciu, fotodokumentáciu, množstvo a druh odpadu, informácie
o pôvodcovi ak je známy.

s13
Prevádzkovanie zberného dvora

F

1'

2'

Zbemý dvoľ je umiestnený v oplotenom aľeáli v lokalite Turzovky čast' Predm
ier č.22,
02354 Turzovka a je prevádzkovaný právnickou osobou, ktoľou je Mestský podnik
sluŽieb Turzovka, príspevkov á organizácia mesta Turzovka.
Fyzickáosoba, ktorá je poplatníkom mesta Tuľzovka, môžena zbernom dvore
bezplatne
odovzdať:

-

3.

-

oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v ľozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto VZN,

elektroodpad z domácnosti
pouŽité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie
a akumulátory,
jedlé oleje a tuky
šatstvo a textil
objemný odpad a odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok
odpadové pneumatiky
drobnýstavebnýodpad
Odovzdanie odpadu uvedenom v ods. 2 na zbernom dvore inou osobou
ako osobou
uvedenou v ods.2 je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa
zberného

dvora.

s13

1.

2.

Kontľola a sankcie

Kontrolu dodľžiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a. pracovníci MsU v Turzovke
Porušenie ustanovení tohto naľiadenia je sankcionované príslušnými pľávnymi
pľedpismi.

$14
Spoločnéa záverečnéustanovenia

1. Toto

2'
3.

všeobecné zátväzné nariadenie rušívšeobecne záv'ázné nariadenie č.
7/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na uzemi
mesta Tuľzovka
Toto všeobecnézilväznénariadenie č. 3/2020 bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Mesta Turzovka č. 99 l A dtn 23.O9.2O2O.
Toto všeobecnézáväznénariadenie nadobúda účinnosť1. januára 2021.

TUN 2

o
JUDr.
p

ÁT

ľ mesta

Pľílohač. l

:

Lokality osadené voK - mi celoľočne
Hlinené

3
7

neobývaný

9
10

1l
U Hnidkov

12

neobývaný

175
181

193

24r

320
Hlinené

95

9l
98

99
t07

neob;ývaný

138

chatári
chatári
chatáľi
chatáľi
chatári
neobývaný
chatári
chatáľi
chatári
chatáľi
chatári
chatári

r76

neob;ývaný

115

Košaľiská chatári

neobývaný
chatári
neobývaný

t17
r20
t25
r23
r25
127

r29
130

134

r4t
109
104

123
133
135

r42
r44
151
155
153

t54
1ó0
103
113

110

chatäi

chatári
chatári
chatári
chatári
chatári
chatári
chatári

chatái

chatári
chatári
chatári
chatári

lt-

148

143
145
140
147
150
124

t32

Príloha č.2 :
Celoročne nedostupné lokality
Stred l1

Predmier 63
Pľedmier 90 pod

Závodie87

Závodie l20

Závodie

122

Predmier 17 Lietava
Pľedmier 276 Lietava
Predmieľ 71 U Chrapov
Pľedmier 69 U Chľapov
Predmieľ |42 u Korenov
Predmier 143 u Korenov
Pľedmier l44 u Koľenov
Predmieľ 145 u Koľenov
Predmier 140 u Korenov
Pľedmier 225 u Korenov
Predmier 258 Doliny
Pľedmier 321 Doliny
Pľedmieľ 403 Doliny
Pľedmieľ322Doliny
Predmier 28ó
Predmieľ 29ó

Kaplnkou
Vyšný koniec 319
Vyšný koniec l13
Vyšný koniec 345
Hlinené ló Kempa
Hlinené 17 Kempa
H|inené229
Hlinene 140
Hlinené ló3
Hlinené 164
Hlinené 108
Hlineĺél72
Hlinene 176
Hlinené 169
Hlinené 354
Hlinené l3l
Turkov 59
Turkov 42
Turkov 43

Turkov 47

Tuľkov 73
Turkov 82
Turkov 114
Turkov 117
Tuľkovl31
Turkov 139
Tuľkov 158
Turkov 63
Tuľkov 9

.b

