Mesto Turzovka vsúlade sustanoveniami $ 4 ods. 3 písm. g) a $ ó ods. 1zákona SNR č.
36911990 Zb. o obecnom ziadeni v zneni neskorších pľedpisov a v súlade s $ 8l ods' 8
zákona NR SR č. 79l20l5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov vydáva
toto všeobecne závázné nariadenie ( ďalej tiež ako ,, VZN").

Novetizáciu č.2l2o21, ktorou sa mení a dopíňa

VšEoBEcNE zÁVÄzNÉNARIADENlE MESTA TURZoVKA

č. 3 ĺ2o2o
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na územímesta Turzovka

1. v

s 3 Systém zberu a prepľaYy zmesoqých komunálnych odpadov sa pôvodné
znenie $ 3:

Nahrádza novtým znením s 3

s3
Systém zbeľu a prepravy zmesovych komunálnych odpadov

1.

Na územímesta v nehnuteľnostiach rodinných domov je zavedený paušálny systém
zberu a pľepľavy zmesových komunálnych odpadov, ktory spočívav tom Že pôvodca
odpadu si môže vybrať zbeľnúnádobu vobjeme 110 l, I20|,240l, alebo 1100 l
v závislosti od potreby domácnosti. Vývozy sa budú uskutočňovať v 14 - dňových
inteľvaloch podľa kalendára ZvozĺJ. Yývoz zbernej nádoby uskutočníoprávnená
otganizácia, ktorá v meste Turzovka zabezpečuje zbet a prepravu zmesových
komunálnych odpadov, t1ým spôsobom, že vlastník nehnuteľnosti vyloŽí zberni
nádobu na verejné miesto na komunikácií najneskôr v deň vývozu do 6.00 hod. o tom
, že zbemá nádoba je určená na vývoz podľa kalendára Zvozu) ľozhoduje výlučne
vlastník nehnuteľnosti podľa potreby vývozu a jej naplnenosti. oprávnená orgaĺizácia
automaticky vyvezie každúzbernú nádobu, ktorá bude pristavená na verejnom mieste
na komunikácií a vysypanú zbernú nádobu vráti na verejné miesto na komunikácií.

Vlastník musí mat' zberĺru nádobu mimo dni vývozu uskladnenú na svojom

súkľomnom pozemku mimo verejného miesta na komunikácií..
Spôsob evidencie vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každéodberné miesto
odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúžiacina evidenciu vyvezených zberných
nádob a odváženie hmotnosti vyvezených zberných nádob. Kažďá zbemá nádoba
opatľená jedinečným QR kódom zaznamená pri každom vývoze zbernej nádoby
jednak jej vyvoz a jednak hmotnost'odpadu uloŽeného v zbernej nádobe. Hmotnostný
limit, ktoľý má k dispozíciípôvodca odpadov je závislý od výšky poplatku , ktoru
poplatník pôvodca odpadu zaplatĹl platobným výmeľom mestu Tuľzovka s tým, Že
v meste Turzovka je stanovená sadzba:
. 0,155 € za kilogram komunálneho odpadu

V meste je zavedená evidencia odpadu v pľíslušnomprograme , ktoľá je zverejnená
na stránke www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na
veľejnom portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií kol'ko 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 drŽitel' odpadu nevyčerpal svoj
hmotnostný limit podľa výšky poplatku, bude poplatníkovi - pôvodcovi odpadu
odpočítanýz 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 dľobné stavebné
odpady za príslušnýrok, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do
Úšky 50 % hmotnostného limitu nebude poplatníkovi v nasledujúcom ľoku vrátený.

V meste Turzovka je v prípade výpadku vážiaceho zanadenia stanovená nasledovná
priemerná váha zmesového komunálneho odpadu v zbeľných nádobách, ktoľá je
stanovená podl'a výsledkov údajov z vážiaceho systému.

o
o
o
o

2.

|zbemánádoba
I20| zbemá nádoba
240l zbemá nádoba
110

l 100 | zbemá nádoba

.....

20kg
25kg
40 kg
100 kg

Na územímesta v nehnutel'nostiach právnických osôb a podnikateľských subjektov je
zavedený množstvoý zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý spočívav tom Že

pôvodca odpadu má :
o možnosťvýberu veľkosti zbernej nádoby z nasledovných zberných nádob 1 10 l
lI20|,240l, l 100 l, pôvodca odpadu si môŽe ľubovoľne vybrať potrebný počet
zbemýchnádob
. na výber individuálne určenie odvozu odpadu 1 x za týždeÍ'l,1 x za 2 týždne,
7 xza4týždne

V meste Tuľzovka 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
zbemých 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
zbeľných nádob.

Sadzba poplatku pľe 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 súčinfrekvencie odvozov, sadzby za l kg
komunálnych odpadov a objemu zbernej nádoby, ktoru poplatĺik uŽiva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu
v zmysle platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnýni
stavebnými odpadmi naúzemi mesta Tuľzovka.

V meste Turzovka je v pľípadeqýpadku vážiaceho zanadenia stanovená nasledovná
priemerná váha zmesového komunálneho odpadu v zbemých nádobách, ktoľá je
stanovená podľa výsledkov údajov z váňiaceho systému.
o 1 10 l zbemá nádoba 20 kg
C I20l zbemá nádoba 25 kg
o 24}lzbemánádoba 40 kg
o 1100 l zbemá nádoba ..... 100 kg
Spôsob evidencie vývozov mesto Turzovka zavádza tak, že každéodbeľné miesto
odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúŽiaci na evidenciu vyvezených zbemých
nádob a odváženie hmotnosti vyvezených zberných nádob. Každá zbemá nádoba
opatrená jedinečným QR kódom zaznamená pri kaŽdom vývoze zbernej nádoby
jednak jej vyvoz a jednak hmotnost' odpadu uloženého v zbernej nádobe. . V meste je
zavedená evidencia odpadu v príslušnomprograme , ktorá je zverejnená na stránke
www.turzovka.sk , kde je každý vývoz odpadu nahratý do systému. Na veľejnom
portáli je viditeľné v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bolo z ktorej nehnuteľnosti
vyvezené.

3'

Zbemé nádoby na Zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto.. Životnosť novej
zbernej nádobyje uľčená na 8 ľokov odjej vydania do užívania.

Naklady na zbern'Ú nádobu na Zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu prostredníctvom miestneho poplatku za komunŕtlne 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, pľávnické

osoby a podnikateľské subjekty znáša príslušná organizáci4 právnické osoby
podnikateľské subjekty pľostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.. organizácie, právnické osoby a podnikateľské subjekty si môžu
vyzdvihnúť zbernú nádobu v Mestskom podniku sluŽieb.
a

Pri znehodnotení zbernej nádoby vlastnou vinou alebo stľate pľed uplynutím jej

Životnosti je jej uŽívateľ/pôvodca odpadu /, povinný zakiryiť si novú nádobu na vlastné
náklady. Takto zakiryená nádoba musí byt 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, zaplati plnú kúpnu cenu novej zberovej nádoby., vprípade jej poškodenia
alebo stľaty nad 4 roky od jej vydania, zaplati polovicu kúpnej cenu novej zbeľovej
nádoby.

4.

Mesto Turzovka ustanowje nasledovnú výšku nákladov nazbemu nádobu a ich
zahmutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle $ 81 zákona č. 79l20l5 Z.z o odpadoch a o ZmeÍe a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov.
Mesto Tuľzovka spočítacelkový počet zbemých nádob, ktoré potrebuje pre Mesto
Turzovka pre riadne nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom pre všetkých
poplatníkov v štrukture l10ll20l,240|, 1 l00 l zbemé nádoby, VoKy, vľecia, zistí na
základe veľejného obstarávania ich cenu, vynásobí celkovú potrebu zbemých nádob
ich cenou a do nákladov za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
zahrnje l/8 týchto nákladov v príslušnom ľoku, keďže Životnosť zberových nádob je
uľčenána 8 rokov. Čize do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady Mesto Turzovka zahrňuje l/8 nákladov na obstaranie zbemej nádoby
na Zmesový komunálny odpad.
U vriec v nedostupných lokalitách Mesto Turzovka zistí celoročnúpotrebu vriec
a keďže vrecia sú určenéna jednorázovó pouŽitie' do nákladov je zahrnutá ich celá
nákupná cena. U vľiec ako zbemýchnádob 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 ľok 202I a nasledujúce roky až do pľijatia novelizácie VZN, resp. jeho zmeny je
Mestom Turzovka ustanovená výŠkanákladov na zbeľnúnádobu a ich zahľnutie do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne na 1
poplatníka:

Druh

ZN

110l ZN pl.

ZN
240l ZN
l 100 l ZN
120|

Výška nákladov
Nákupná
Nákupná
Nákupná
Nákupná

Zahrnutie nákladov do MP

zaKo

a

DSo

cena32E........ l/8nákladov 4E' ..........
cena20,40 E... 1/8 nákladov 2,55E.......
cena 30,24 E..l/8 nákladov' 3,78 E.......
cena.220 E.......l/8 nákladov 27,5 E'l počet poplatníkov

užívajúcichzbernú nádobď

VoK 7 m3 Nákupná cena. l800 E...'.....1/8 nákladov 225 Elpočet poplatníkov
užívajúcichzbernú nádobď
Vrece ZN Nákupná cena. 0,3156 E/l vľece.......Celý náklad.O,3l56 E./ l vrece x
počet vriec na 1 poplatníka

V prípade Zmeny nákupných cien bude výpočet vykonávaný

5.

z

aktuálnych cien

Na územímesta v býových domoch je zavedený paušálny systém zberu a prepravy
zmesových komunálnych odpadov, ktorý spočívav tom, Že býové domy majú
pridelenú zberni nádobu l 100 l, ktorá je umiestnená na zbernom stojisku, ktoru
opľávnená organizácia vyváža I x za týždeň, I x za 2 týždne. Spôsob evidencie
ťyvozov mesto Turzovka zavádza tak, Že každéodbeľné miesto odpadov má pridelený
jedinečný QR kód slúžiacina evidenciu vyvezených zbemých nádob. V meste je
zavedená evidencia odpadu v pľíslušnompľograme , ktorá je zverejnená na stránke
www.turzovka'sk , kde je každý vývoz odpadu nahĺatý do systému. Na verejnom
portáli je viditeľne v uvedenej aplikácií koľko kilogramov bo|o zktorej nehnutel'nosti
vyvezené. Ak dľŽiteľodpadu vyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku,
vyvezený odpad nad hmotnostný limit bude poplatníkovi - pôvodcovi odpadu

pripočítanýdo poplatku za komunálny odpad a dľobný stavebný odpad v nasledujúcom
kalendárnom ľoku.. 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 kalendáľnom roku.. V prípade, že
poplatník nevyčerpal hmotnostný limit odpadu vo výške 50 % poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za príslušnýrok, poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady do výšky 50 % hmotnostného limitu nebude poplatníkovi
v nasledujúcom roku vrátený.

V meste Tuľzovka je v prípade v1ipadku vážĺacehozať.adenia stanovená nasledovná
priemerná váha zmesového komunálneho odpadu v zberných nádobách, ktoľá je
stanovená podľa výsledkov údajov z váŽiaceho systému.
o 1l0 l zbemá nádoba 20kg
o l20 | zbemá nádoba 25 kg
o 24}Izbemänádoba 40 kg
o 1 100 I zbemá nádoba ..... 100 kg

6. Na uzemi mesta

v celoročne nedosfupných lokalitách vybavených spoločnými
zberovými nádobami VoK-mi je zavedený paušálny objednávkový systém zberu
a prepravy komunálnych odpadov, ktoľý spočívav tom, Že pôvodca odpadu má na
určený zmesový komunálny odpad k dispozíciíveľkoobjemné kontajnery ryoK)
o objeme 7 m3, ktoré sa vyvážajúna základe nahlásenia zodpovednej osoby
z neprístupnej lokality, že nádoba je naplnená ana jej zák|ade zodpovedný
zamestnanec mestského úradu objedná vývoz u oprávnenej organizácie. Celoročne
nedostupné lokality, kde je uľčenýzber odpadu pľostredníctvom VoK je v prílohe č. 1
tohto VZN. Aktualizácia uvedenej prílohy je plne v kompetencii pľíslušného
zamestnanca mestského úradu na Úseku odpadového hospodáľstva.

7.

Na územímesta v ostatných celoročne nedostupných lokalitách je zavedený paušálny
kalendárový systém zberu a prepravy komunálnych odpadov, ktorý spočívav tom, Že
pôvodca odpadu má na určený zmesový komunálny odpad pridelené zbemé nádoby ,
o objeme 120l a vrecia, ktoré sa vyváŽaji na základe kalendáľa ZvoA! 6 x do ľoka , viď
príloha č. 2 .Zbemá nádoba 120 |, ľespektíve vrecia zberová spoločnosť vyvezie na

základe kalendára Zvozu . Zberová spoločnosťvyvezie v rámci zaplateneho paušálneho
poplatku všetok prípravený odpad, zároveň môŽe pôvodca odpadu tento odpad v rámci
zaplateneho paušálneho poplatku odovzdať na zbernom dvore. Tento odpad sa nebude
vážit', ale budú pouŽité pľiemerné váhy. Zárovei, nakoľko sa jedná o celoročne
nedostupné lokality môže komunálny odpad odovzdať vo vľeciach alebo v |2O I
zbemých nádobach na zbemom 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
zaveďená 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 kilogľamov bolo z ktorej nehnuteľnosti

vwezene.
Ak držiteľ odpadu vyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku, vyvezený
odpad nad hmotnostný limit bude poplatníkovi _ pôvodcovi odpadu pripočítanýdo
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v nasledujúcom kalendáľnom
roku.. Ak drŽiteľ odpadu nevyčerpal svoj hmotnostný limit podľa výšky poplatku,
bude poplatníkovi _ pôvodcovi odpadu odpočítanýz poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v nasledujúcom kalendárnom roku.. V prípade, že poplatník
nevyčeľpalhmotnostný limit odpadu vo výške 50 % poplatku za komunálne odpady
a dľobnéstavebné odpady za príslušnýrok, poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady do výšky 50 % hmotnostného limitu nebude poplatníkovi
v nasledujúcom ľoku vľátený.

V meste Tuľzovka je v prípade výpadku vážiaceho zať'adenia a pľe pôvodcov odpadu
uvedených v tomto bode stanovená nasledovná priemerná váha zmesového
komunálneho odpadu v zbemých nádobách, ktorá je stanovená podľa výsledkov
údajov z v ážiaceho systému.
o l 10 l zbemá nádoba
C l20 | zbemá nádoba

o
o

240| zbemá

nádoba

20kg
25 kg
40 kg

1l00lzbemá nádoba..... l00 kg

8..Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu Zvozvt
zberová spoločnosť,ktorá má uzatvoľenúzmluw na vykonávanie tejto činnosti
s mestom. Haľmonogram Zvozu je zveľejnený' na webovom sídle mesta Turzovka
www.turzovka.sk, na úradnej tabuli mesta Turzovka a v klientskom centre.
V súčasnostije zbeľovou spoločnosťou,ktorá zabezpečuje zber zmesového
komunálneho odpadu MPS Tuľzovka, príspevková organizácia. V prípade technickej
poruchy vážiaceho mechanizmu na zbernom vozidle, bude sa vychádzať z priemernej
váhy príslušnej zbernej nádoby. Aktualizácia vývonl na webe mesta sa vykonáva raz
mesačne.

9.Hmotnostný limit, ktoý má k dispozícii pôvodca odpadu pre vývoz odpadu
v prípade paušálneho systému zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov je
závis|ý od výšky poplatku, ktoru poplatník pôvodca odpadu zap|atil platobným

výmerom mestu Turzovka s tým, Že v meste Turzovka je stanovená sadzba: 0,155 E za
kilogram komunálneho odpadu.

V prípade poskýnutiazlriav poplatníkovi pôvodcovi odpadu,

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, ktorýmje
ýzická osoba staršia ako 70 ľokov, dľžiteľpreukazu fyzickej osoby s t'aŽkýn zdravotným
sa tento hmotnostný

postihnutím, držiteľpľeukazu fuzickej osoby s t'aŽko zdľavotn1ým postihnutím so
sprievodcom alebo prevaŽne alebo úplne bezvládna fyzická osoba, ktoľému bola
poskýnutá príslušná zľava z poplatku.

2.v $ 8 Nakladanie s objemným odpadom Systém zbeľu a pľepravy zmesových
komunálnych odpadov sa pôvodné znenie $ 8 dopĺňa o bod 5 v nasledovnom znení::

5.

objemný odpad je evidovaný pľi odvoze resp. pri jeho odbere na zbeľnom dvore na
'
konkľétneho poplatníka pôvodcu odpadu a jeho hmotnosť bude započítaná do
hmotnostného limitu konkľétneho poplatníka - pôvodcu odpadu v príslušnom
kalendáľnom ľoku.

s14
PrávopIatnosť a účinnosť

1.

Táto Novelizácia č. 2/202I VZN Mesta Turzovka č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymĺ odpadmi
as

2.

drobnými stavebnýmĺ odpadmi na územíMesta Turzovka bola schvá|ená uznesením

Mestského zastupiteľstva vTurzovke č. 142-16lI2-2o2I zo dňa L6.L2.2oz1.
Účĺnnosťtejto Novelĺzácie č. zl2o27 VZN Mesta Turzovka č.3/2o2o o nakladaní s komunálnymĺ
odpadmi a drobnými stavebnýmiodpadmi na územíMesta Turzovka je od 01.01.2022.

JUDr. Ľu
mesta

