Mesto Turzovka v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8
zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej tiež ako „ VZN“).

Návrh novelizácie č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURZOVKA
č.

3 /2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Turzovka

1. V § 3 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov sa pôvodné
znenie § 3:

Nahrádza novým znením § 3

§3
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1.

Na území mesta v nehnuteľnostiach rodinných domov je zavedený paušálny systém
zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov, ktorý spočíva v tom že pôvodca
odpadu si môže vybrať zbernú nádobu v objeme 110 l, 120 l, 240 l, alebo 1100 l
v závislosti od potreby domácnosti. Vývozy sa budú uskutočňovať v 14 – dňových
intervaloch podľa kalendára zvozu. Vývoz zbernej nádoby uskutoční oprávnená
organizácia, ktorá v meste Turzovka zabezpečuje
zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov, tým spôsobom, že vlastník nehnuteľnosti vyloží zbernú
nádobu na verejné miesto na komunikácií najneskôr v deň vývozu do 6.00 hod. O tom
, že zberná nádoba je určená na vývoz podľa kalendára zvozu, rozhoduje výlučne
vlastník nehnuteľnosti podľa potreby vývozu a jej naplnenosti. Oprávnená organizácia
automaticky vyvezie každú zbernú nádobu, ktorá bude pristavená na verejnom mieste
na komunikácií a vysypanú zbernú nádobu vráti na verejné miesto na komunikácií.

Vlastník musí mať zbernú nádobu mimo dni vývozu uskladnenú na svojom
súkromnom pozemku mimo verejného miesta na komunikácií..
Spôsob evidencie vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každé odberné miesto
odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúžiaci na evidenciu vyvezených zberných
nádob a odváženie hmotnosti vyvezených zberných nádob. Každá zberná nádoba
opatrená jedinečným QR kódom zaznamená pri každom vývoze zbernej nádoby
jednak jej vývoz a jednak hmotnosť odpadu uloženého v zbernej nádobe. Hmotnostný
limit, ktorý má k dispozícií pôvodca 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 € za kilogram komunálneho odpadu
V meste je zavedená evidencia odpadu v príslušnom programe , ktorá je zverejnená
na stránke www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na
verejnom portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej
nehnuteľnosti vyvezené.
Ak držiteľ odpadu vyčerpal svoj hmotnostný limit
podľa výšky poplatku, vyvezený odpad nad hmotnostný limit bude poplatníkovi –
pôvodcovi odpadu pripočítaný do poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v nasledujúcom kalendárnom roku.. Ak držiteľ odpadu nevyčerpal svoj
hmotnostný limit podľa výšky poplatku, bude poplatníkovi – pôvodcovi odpadu
odpočítaný z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v nasledujúcom kalendárnom roku.. V prípade, že poplatník nevyčerpal hmotnostný
limit odpadu vo výške 50 % poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za príslušný rok, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do
výšky 50 % hmotnostného limitu nebude poplatníkovi v nasledujúcom roku vrátený.
V meste Turzovka je v prípade výpadku vážiaceho zariadenia stanovená nasledovná
priemerná váha zmesového komunálneho odpadu v zberných nádobách, ktorá je
stanovená podľa výsledkov údajov z vážiaceho systému.
 110 l zberná nádoba .......... 20 kg
 120 l zberná nádoba ........... 25 kg
 240 l zberná nádoba .......... 40 kg
 1100 l zberná nádoba ..... 100 kg

2. Na území mesta v nehnuteľnostiach právnických osôb a podnikateľských subjektov je
zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý spočíva v tom že
pôvodca odpadu má :
 možnosť výberu veľkosti zbernej nádoby z nasledovných zberných nádob 110 l
/120 l, 240 l, 1100 l, pôvodca odpadu si môže ľubovoľne vybrať potrebný počet
zberných nádob
 na výber individuálne určenie odvozu odpadu 1 x za týždeň, 1 x za 2 týždne,
1 x za 4 týždne
V meste Turzovka je stanovená sadzba:

Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,165 € za jeden kilogram
komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za 4 týždne pri všetkých druhoch
zberných nádob.
Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,160 € za jeden kilogram
komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za 2 týždne pri všetkých druhoch
zberných nádob.
Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,155 € za jeden kilogram
komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za týždeň pri všetkých druhoch
zberných nádob.
Mesto Turzovka určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby za 1 kg
komunálnych odpadov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu
v zmysle platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka.
V meste Turzovka je v prípade výpadku vážiaceho zariadenia stanovená nasledovná
priemerná váha zmesového komunálneho odpadu v zberných nádobách, ktorá je
stanovená podľa výsledkov údajov z vážiaceho systému.
 110 l zberná nádoba .......... 20 kg
 120 l zberná nádoba ........... 25 kg
 240 l zberná nádoba .......... 40 kg
 1100 l zberná nádoba ..... 100 kg
Spôsob evidencie vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každé odberné miesto
odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúžiaci na evidenciu vyvezených zberných
nádob a odváženie hmotnosti vyvezených zberných nádob. Každá zberná nádoba
opatrená jedinečným QR kódom zaznamená pri každom vývoze zbernej nádoby
jednak jej vývoz a jednak hmotnosť odpadu uloženého v zbernej nádobe. . V meste je
zavedená evidencia odpadu v príslušnom programe , ktorá je zverejnená na stránke
www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na verejnom
portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti
vyvezené.
3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto.. Životnosť novej
zbernej nádoby je určená na 8 rokov od jej vydania do užívania.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu prostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.. Občania (v rodinných domoch, bytových domoch, v celoročne nedostupných
lokalitách ) si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu v Mestskom podniku služieb.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad pre organizácie, právnické
osoby a podnikateľské subjekty znáša príslušná organizácia, právnické osoby
a podnikateľské subjekty prostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.. Organizácie, právnické osoby a podnikateľské subjekty si môžu
vyzdvihnúť zbernú nádobu v Mestskom podniku služieb.

Pri znehodnotení zbernej nádoby vlastnou vinou alebo strate pred uplynutím jej
životnosti je jej užívateľ/pôvodca odpadu /, povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné
náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami
zberovej spoločnosti. V prípade, že si zberovú nádobu v takomto prípade bude
poplatník kupovať od mesta, v prípade jej poškodenia alebo straty do 4 rokov od jej
vydania, zaplatí plnú kúpnu cenu novej zberovej nádoby., v prípade jej poškodenia
alebo straty nad 4 roky od jej vydania, zaplatí polovicu kúpnej cenu novej zberovej
nádoby.
4. Mesto Turzovka ustanovuje nasledovnú výšku nákladov na zbernú nádobu a ich
zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle § 81 zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Turzovka spočíta celkový počet zberných nádob, ktoré potrebuje pre Mesto
Turzovka pre riadne nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom pre všetkých
poplatníkov v štruktúre 110/120 l, 240l, 1100 l zberné nádoby, VOKy, vrecia, zistí na
základe verejného obstarávania ich cenu, vynásobí celkovú potrebu zberných nádob
ich cenou a do nákladov za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
zahrnie 1/8 týchto nákladov v príslušnom roku, keďže životnosť zberových nádob je
určená na 8 rokov. Čiže do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady Mesto Turzovka zahrňuje 1/8 nákladov na obstaranie zbernej nádoby
na zmesový komunálny odpad.
U vriec v nedostupných lokalitách Mesto Turzovka zistí celoročnú potrebu vriec
a keďže vrecia sú určené na jednorázové použitie, do nákladov je zahrnutá ich celá
nákupná cena. U vriec ako zberných nádob Mesto Turzovka zahrňuje celý náklad na
obstaranie zbernej nádoby - vreca na zmesový komunálny odpad do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre rok 2021 a nasledujúce roky až do prijatia novelizácie VZN, resp. jeho zmeny je
Mestom Turzovka ustanovená výška nákladov na zbernú nádobu a ich zahrnutie do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne na 1
poplatníka:
Druh ZN

Výška nákladov

Zahrnutie nákladov do MP za KO a DSO

110 l ZN pl. Nákupná cena 32 E........ 1/8 nákladov
120 l ZN
Nákupná cena 20,40 E... 1/8 nákladov
240 l ZN
Nákupná cena 30,24 E..1/8 nákladov.
1100 l ZN
Nákupná cena.220 E.......1/8 nákladov

4 E .......................
2,55 E....................
3,78 E...................
27,5 E. / počet poplatníkov

užívajúcich zbernú nádobu/

VOK 7 m³

Nákupná cena. 1800 E.........1/8 nákladov 225 E/ počet poplatníkov

užívajúcich zbernú nádobu/
Vrece
ZN Nákupná cena. 0,3156 E/1 vrece.......Celý náklad.0,3156 E./ 1 vrece x

počet vriec na 1 poplatníka

V prípade zmeny nákupných cien bude výpočet vykonávaný z aktuálnych cien .
5. Na území mesta v bytových domoch je zavedený paušálny systém zberu a prepravy
zmesových komunálnych odpadov, ktorý spočíva v tom, že bytové domy majú
pridelenú zbernú nádobu 1100 l, ktorá je umiestnená na zbernom stojisku, ktorú
oprávnená organizácia vyváža 1 x za týždeň, 1 x za 2 týždne. Spôsob evidencie
vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každé odberné miesto odpadov má pridelený
jedinečný QR kód slúžiaci na evidenciu vyvezených zberných nádob. V meste je
zavedená evidencia odpadu v príslušnom programe , ktorá je zverejnená na stránke
www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na verejnom
portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti
vyvezené. Ak držiteľ odpadu vyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku,
vyvezený odpad nad hmotnostný limit bude poplatníkovi – pôvodcovi odpadu
pripočítaný do poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v nasledujúcom
kalendárnom roku.. Ak držiteľ odpadu nevyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky
poplatku, bude poplatníkovi – pôvodcovi odpadu odpočítaný z poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v nasledujúcom kalendárnom roku.. V prípade, že
poplatník nevyčerpal hmotnostný limit odpadu vo výške 50 % poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za príslušný rok, poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady do výšky 50 % hmotnostného limitu nebude poplatníkovi
v nasledujúcom roku vrátený.
V meste Turzovka je v prípade výpadku vážiaceho zariadenia stanovená nasledovná
priemerná váha zmesového komunálneho odpadu v zberných nádobách, ktorá je
stanovená podľa výsledkov údajov z vážiaceho systému.
 110 l zberná nádoba .......... 20 kg
 120 l zberná nádoba ........... 25 kg
 240 l zberná nádoba .......... 40 kg
 1100 l zberná nádoba ..... 100 kg

6. Na území mesta v celoročne nedostupných lokalitách vybavených spoločnými
zberovými nádobami VOK-mi je zavedený paušálny objednávkový systém zberu
a prepravy komunálnych odpadov, ktorý spočíva v tom, že pôvodca odpadu má na
určený zmesový komunálny odpad k dispozícií veľkoobjemné kontajnery (VOK)
o objeme 7 m3, ktoré sa vyvážajú na základe nahlásenia zodpovednej osoby
z neprístupnej lokality, že nádoba je naplnená a na jej základe zodpovedný
zamestnanec mestského úradu objedná vývoz u oprávnenej organizácie. Celoročne
nedostupné lokality, kde je určený zber odpadu prostredníctvom VOK je v prílohe č. 1
tohto VZN. Aktualizácia uvedenej prílohy je plne v kompetencii príslušného
zamestnanca mestského úradu na Úseku odpadového hospodárstva.
7. Na území mesta v ostatných celoročne nedostupných lokalitách je zavedený paušálny
kalendárový systém zberu a prepravy komunálnych odpadov, ktorý spočíva v tom, že
pôvodca odpadu má na určený zmesový komunálny odpad pridelené zberné nádoby ,
o objeme 120 l a vrecia, ktoré sa vyvážajú na základe kalendára zvozu 6 x do roka , viď
príloha č. 2 .Zberná nádoba 120 l, respektíve vrecia zberová spoločnosť vyvezie na

základe kalendára zvozu . Zberová spoločnosť vyvezie v rámci zaplateného paušálneho
poplatku všetok prípravený odpad, zároveň môže pôvodca odpadu tento odpad v rámci
zaplateného paušálneho poplatku odovzdať na zbernom dvore. Tento odpad sa nebude
vážiť, ale budú použité priemerné váhy. Zároveň, nakoľko sa jedná o celoročne
nedostupné lokality môže komunálny odpad odovzdať vo vreciach alebo v 120 l
zberných nádobach na zbernom dvore mimo kalendára vývozu. Spôsob evidencie
vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každé odberné miesto odpadov má pridelený
jedinečný QR kód slúžiaci na evidenciu vyvezených zberných nádob. V meste je
zavedená evidencia odpadu v príslušnom programe, ktorá je zverejnená na stránke
www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na verejnom
portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti
vyvezené.
Ak držiteľ odpadu vyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku, vyvezený
odpad nad hmotnostný limit bude poplatníkovi – pôvodcovi odpadu pripočítaný do
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v nasledujúcom kalendárnom
roku.. Ak držiteľ odpadu nevyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku,
bude poplatníkovi – pôvodcovi odpadu odpočítaný z poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v nasledujúcom kalendárnom roku.. V prípade, že poplatník
nevyčerpal hmotnostný limit odpadu vo výške 50 % poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za príslušný rok, poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady do výšky 50 % hmotnostného limitu nebude poplatníkovi
v nasledujúcom roku vrátený.
V meste Turzovka je v prípade výpadku vážiaceho zariadenia a pre pôvodcov odpadu
uvedených v tomto bode stanovená
nasledovná priemerná váha zmesového
komunálneho odpadu v zberných nádobách, ktorá je stanovená podľa výsledkov
údajov z vážiaceho systému.
 110 l zberná nádoba .......... 20 kg
 120 l zberná nádoba ........... 25 kg
 240 l zberná nádoba .......... 40 kg
 1100 l zberná nádoba ..... 100 kg

8..Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom. Harmonogram zvozu je zverejnený, na webovom sídle mesta Turzovka
www.turzovka.sk,
na úradnej tabuli mesta Turzovka a v klientskom centre.
V súčasnosti je zberovou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zber zmesového
komunálneho odpadu MPS Turzovka, príspevková organizácia. V prípade technickej
poruchy vážiaceho mechanizmu na zbernom vozidle, bude sa vychádzať z priemernej
váhy príslušnej zbernej nádoby. Aktualizácia vývozu na webe mesta sa vykonáva raz
mesačne.
9.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 pôvodcovi odpadu, sa tento hmotnostný limit
poplatníkovi pôvodcovi odpadu aktuálne znižuje v závislosti od poskytnutej zľavy
v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Hmotnostný limit sa v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady neznižuje u poplatníka pôvodcu odpadu, ktorým je
fyzická osoba staršia ako 70 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažko zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba, ktorému bola
poskytnutá príslušná zľava z poplatku.

2.V § 8 Nakladanie s objemným odpadom Systém zberu a prepravy zmesových
komunálnych odpadov sa pôvodné znenie § 8 dopĺňa o bod 5 v nasledovnom znení::

5. Objemný odpad je evidovaný pri odvoze , resp. pri jeho odbere na zbernom dvore na
konkrétneho poplatníka pôvodcu odpadu a jeho hmotnosť bude započítaná do
hmotnostného limitu konkrétneho poplatníka – pôvodcu odpadu v príslušnom
kalendárnom roku.
§ 14
Právoplatnosť a účinnosť
1. Táto Novelizácia č. 2/2021 VZN Mesta Turzovka č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Turzovka bola schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Turzovke č.
zo dňa ............
2. Účinnosť tejto Novelizácie č. 2/2021 VZN Mesta Turzovka č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Turzovka je od 01.01.2022.

JUDr. Ľubomír Golis
Primátor mesta

