Ev. č. 1/2016-z04

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 4 ods. 3. písm. g), h) a n) citovaného zákona a v
súlade s § 39 ods. 4 zák. č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len
„zákon“) schvaľuje:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a účel odpadového hospodárstva mesta Rožňava
(1) Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú podrobnosti o spôsobe zberu a
prepravy komunálnych odpadov (katalógové č. 20), drobných stavebných odpadov (katalógové č. 20 03
08), odpadových pneumatík (katalógové č. 16 01 03) a elektroodpadov z domácností (katalógové č. 20 01
21, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 36) vznikajúcich na území mesta Rožňava (ďalej len „mesto“), o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi a o miestach určených na ukladanie a zneškodňovanie týchto odpadov.
§2
Pôsobnosť
VZN upravuje práva a povinnosti osôb pôsobiacich na území mesta a povinnosti oprávnených organizácií
vo vzťahu k nakladaniu s komunálnymi odpadmi (katalógové č. 20) a drobnými stavebnými odpadmi
(katalógové č. 20 03 08) v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia
obyvateľov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území mesta.
§3
Základné pojmy
(1) Odpadom je nepotrebná hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo v súlade
s týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný sa jej zbaviť.
(2) Odpadom nie je
a) látka alebo vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok
uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
(3) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom
alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky (katalógové
č.
20 01 01), odpad zo záhrad a parkov (katalógové č. 20 02).
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(4) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov (katalógové č. 20
02), potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov (katalógové č. 20 01 08).
(5) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady v Katalógu odpadov podľa osobitného
predpisu.
(6) Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý má jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných
vlastností.
§4
Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
(1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so
zákonom.
(2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie
obchodníka alebo sprostredkovateľa.
(3) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
(4) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

alebo

(5) Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
(6) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie
pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
(7) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky,
materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie
organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na
materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
(8) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
(9) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
§5
Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1) Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
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b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

§6
Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo
inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva
zber odpadov.
(2) Zberový dvor je zriadený oprávnenou organizáciou, slúži na zber odpadov z územia mesta od
fyzických aj právnických osôb. Nachádza sa na ulici Štítnickej č. 21 v Rožňave.
(3) Oprávnená organizácia na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce je právnická alebo fyzická osoba,
ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s mestom uzatvorenú zmluvu.
(4) Oprávnená osoba je zamestnanec mesta, ktorý má v pracovnej náplni koordinovať a kontrolovať
činnosť oprávnenej organizácie v rozsahu nakladania s komunálnymi odpadmi (katalogové č. 20) a
drobnými stavebnými odpadmi (katalógové č. 20 03 08).
(5) Harmonogram vývozu je rozpis stanovený mestom, v ktorom sú uvedené dni zberu a prepravy
zmesového komunálneho odpadu z jednotlivých zberných nádob a zber a preprava separovane zbieraných
zložiek komunálneho odpadu (katalógové č. 20). Harmonogram vývozu je k dispozícii u povereného
zamestnanca mesta a na internetovej stránke mesta.
(6) Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval vývozu odpadu od držiteľa odpadu
oprávnenou organizáciou.
(7) Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky držiteľa
odpadu za úhradu. Držiteľ odpadu objednávky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá
oprávnenej organizácii.
(8) Donáškový systém zberu je zber, pri ktorom zberná nádoba resp. zariadenie slúži širokému okruhu
držiteľov odpadu.
(9) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov (katalógové č. 20) a drobných stavebných odpadov
(katalógové č. 20 03 08), pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(10) Stanovište zberných nádob je priestor určený na zhromažďovanie odpadov, ktoré je vybavené na
trvalé alebo dočasné umiestnenie zberných nádob.
(11) Užívateľmi zberných nádob sú napríklad: poplatníci (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia);
každý, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (papier, sklo, plasty ... ); pracovníci
oprávnenej organizácie, alebo pracovníci mesta, oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s
týmto nariadením.
(12) Rodinný dom je budova určená na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej
komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
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(13) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
(14) Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje
potreby.
§7
Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

II. ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§8
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom; ten, komu
vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo
inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.
(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a
živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
(3) Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné
plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak
a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
b) posledný známy držiteľ.
(4) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie
s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území
sa odpad nachádza.
(5) Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom (katalógové
č. 20) a drobným stavebným odpadom katalógové č. 20 03 08).
§9
Zákazy
Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a VZN
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c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 3 zákona
d) vykonávať bez súhlasu podľa alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním
1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne,
okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti,
ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe
č. 8 zákona (katalógové č. 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 08, 18
01 09, 18 01 10, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 07,
18 02 08, 20 01
31, 20 01 32).
4. odpadové pneumatiky (katalógové č. 16 01 03) okrem pneumatík,
ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky,
pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom
ako 1400 mm,
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
(katalógové č. 20 01 08),
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad (katalógové č. 20 02 01) zo
záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z
cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých
látok,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad (katalógové č. 20 02 01),
h) spaľovať komunálny odpad (katalógové č. 20) na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach.
§ 10
Povinnosti držiteľa odpadu
(1) Držiteľ odpadu je povinný
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom, osobitnými predpismi a VZN,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad
takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie
inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo
účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad
takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo
účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu alebo iné zhodnotenie,

e)

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona a VZN,
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f)
g)

viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a uchovávať ohlásené údaje,
h)
predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými
informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie
dokladov,
i)
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho
zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže
dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
j)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do
stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom;
ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté1,
k)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny
zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
m)
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby
bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo
programu predchádzania vzniku odpadu.
(2) Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú.
§ 11
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné
umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva alebo mestu.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.
(3) Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom je povinná
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom a VZN na vlastné
náklady; ak ide o komunálne odpady (katalógové č. 20) alebo drobné stavebné odpady (katalógové č. 20
03 08), urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom.
(4) V prípade, ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným
odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné
náklady
a) mesto, ak ide o komunálne odpady (katalógové č. 20) alebo drobné stavebné odpady (katalógové
č. 20 03 08),
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady
uvedené v písmene a).
(5) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 4, má nárok na
náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu.

1Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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(6) Mesto je oprávnené zabezpečiť v súlade so zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne
umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom (katalógové č. 20) alebo drobným stavebným
odpadom (katalógové č. 20 03 08), bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa
predchádzajúcich odsekov neuplatní.
III. ČASŤ
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
(katalógové č. 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 36)
§ 12
Základné ustanovenia
(1) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté
na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(2) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí
a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(3) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný
tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať
domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
(4) Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 3.
§ 13
Zákazy
Zakazuje sa
a) zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo
oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,
b) zmiešavať elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu (katalógové č. 20),
c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na
prípravu na opätovné elektroodpadu použitie alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený zákaz
sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa
elektroodpadu.
§ 14
Povinnosti držiteľa elektroodpadu
(1) Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b) na miesto určené mestom v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych
odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti
výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených
v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu.
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IV. ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
(katalógové č. 20)
§ 15
Základné ustanovenie
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného
pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom mesta alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov,
ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné
zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych
odpadov.
(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(5) Drobný stavebný odpad (katalógové č. 20 03 08) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré je
prevádzkované mestom, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom alebo
združením obcí na túto činnosť. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný
odpad (katalógové č. 20 03 08), objemný odpad (katalógové č. 20 03 07) a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN.
(7) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu (katalógové č. 20)
v určenom čase, ktorú určí mesto v Harmonograme zberu odpadov po dohode s oprávnenou organizáciou.
Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň,
pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
(8) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov (katalógové č. 20) a drobných
stavebných odpadov (katalógové č. 20 03 08), pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
§ 16
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi (katalógové č. 20), ktoré vznikli na území mesta, a s
drobnými stavebnými odpadmi (katalógové č. 20 03 08), ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto,
ak tento zákon neustanovuje inak.
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(2) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01) znáša pôvodný
pôvodca odpadu. Ich výška je uvedená v zmluve, ktorú má mesto uzatvorenú s dodávateľom zberných
nádob. Zmluva je uverejnená na webovej stránke mesta.
(3) Zakazuje sa
a) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu
(katalógové č. 20 03 01) iný odpad ako zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01) a do
zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu (katalógové č. 20) zložku
komunálneho odpadu (katalógové č. 20 01), pre ktorú nie je nádoba určená,
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (katalógové č. 20 01), na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny
odpad (katalógové č. 20 02 01) na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (katalógové č. 20 01)
patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa
požiadavky podľa tohto zákona.
(4) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov (katalógové č. 20) v meste,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov (katalógové č. 20) v
meste,
d) ukladať zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01), oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu (katalógové č. 20) a drobné stavebné odpady (katalógové č. 20 03 08) na
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v meste.
(5) Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov
(katalógové č. 20), s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
(katalógové č. 20 01 08) od prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber
a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov (katalógové č. 20
01 33 a 20 01 34).
(6) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je
povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
§ 17
Zberný dvor
(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu (katalógové
č. 20 01) okrem drobného stavebného odpadu (katalógové č. 20 03 08) na zbernom dvore na Štítnickej ul.
21 v Rožňave.
§ 18
Prevádzkovateľ kuchyne

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom (katalógové č. 20 01 08).
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(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(3) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom do nádob
určených mestom na zber komunálneho odpadu,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej
kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie
drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného
predpisu,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov (katalógové č. 20 01 25) vypúšťaním do kanalizácie.
V. ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM (katalógové č. 0 20) A DROBNÝM
STAVEBNÝM ODPADOM (katalógové č. 20 03 08)
§ 19
Všeobecné ustanovenia
(1) Pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inom zaobchádzaní s
nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
mesta, zodpovedá mesto.
(3) Držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými
nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení. Držiteľ odpadu je povinný ohlasovať ustanovené údaje
z evidencie príslušnému úradu štátnej správy odpadového hospodárstva, v prípade komunálnych odpadov
len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie. Mesto v súlade
s plnením týchto povinností je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnym odpadom alebo drobným
stavebným odpadom na území mesta potrebné informácie.
(4) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s nimi na
území mesta je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom.
(5) Na území mesta a jeho častí sa za zber, prepravu, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie komunálnych
odpadov zavádza paušálny poplatok, t. j., týmto nariadením sa pre žiadnu z kategórií pôvodcov nezavádza
množstvový zber komunálnych odpadov.
(6) Mesto je na základe písomnej žiadosti, predloženej do 15. 11. kalendárneho roka, povinné v termíne
od 01. 01. nasledujúceho kalendárneho roka zaviesť množstvový zber komunálnych odpadov len pre také
právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí sa dostatočne preukážu, že:
a) množstvo nimi vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom.
(7) Právnické osoby alebo podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť byť účastníkom systému zberu na
území mesta v priebehu kalendárneho roka, môžu v lehote do 15 dní odo dňa, keď im táto povinnosť
vznikla, písomne požiadať mesto o zavedenie množstvového zberu ( postačuje to uviesť v písomnom

oznámení o zapojení sa nového subjektu do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, ktorý tvorí
prílohu č. 1 nariadenia ). Mesto ich žiadosti vyhovie, keď dostatočne preukážu splnenie podmienok
uvedených v odseku 6.
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8) Ak mesto na základe žiadosti uvedenej v odsekoch 6 a 7 zavedie pre niektorých pôvodcov množstvový
zber komunálnych odpadov, zároveň je povinné pôvodcom umožniť:
a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného mestom, alebo
b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí
sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný
len po dohode všetkých pôvodcov a ak sa tí nedohodnú, rozhodne mesto.
9) Odhlásenie sa z množstvového zberu je potrebné doručiť mestu písomne v termíne do 31.12.
kalendárneho roka.
§ 20
(1) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto všeobecne záväzným nariadením. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na
miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v meste.
(2) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
(katalógové č. 20 03 08) od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samé.
(3) Ak vlastník správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta bol umiestnený komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rozpore s osobitnými
právnymi predpismi a týmto všeobecne záväzným nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne
Okresnému úradu - odboru životného prostredia v Rožňave a mestu Rožňava.
(4) Okrem zákazov, uvedených v § 8, sa zakazuje:
c) ukladať komunálny odpad a jeho zložky mimo vyhradených zberných nádob a miest,
d) sypať komunálny odpad priamo na zem,
e) ukladať drobný stavebný odpad mimo vyhradenej zbernej nádoby alebo vyhradeného miesta,
f) do zbernej nádoby ukladať odpady, ktoré nemajú charakter komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu,
g) spaľovať komunálny odpad priamo v zbernej nádobe,
h) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie,
i) vyberať už uložený komunálny odpad zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách,
odnášať ho a v dôsledku vyberania obsahu zberných nádob znečisťovať verejné priestranstvá,
j) svojvoľne presúvať zberné nádoby a meniť stanovištia zberných nádob umiestnených najmä na
verejných priestranstvách,
k) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku, zneškodňovať odpad ukladaním do
povrchových nádrží (jám, rybníkov),
l) riediť, zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré
nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
m) opotrebované batérie, akumulátory, (katalógové č. 20 01 33 a 20 01 34) žiarivky (katalógové č. 20 01
21) zmiešavať s odpadmi z domácností,
n) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje (katalógové č. 20 01 26) do povrchových vôd, podzemných vôd
a do kanalizácie,
o) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje (katalógové č. 20 01 26) do pôdy.

(5) Ak na inom mieste nie je uvedené inak, vlastník alebo správca nehnuteľnosti alebo ten, kto má k
nehnuteľnosti iný vzťah, ktorý ho oprávňuje užívať nehnuteľnosť resp. jej časť je povinný:
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a) požiadať mesto prostredníctvom oprávnenej osoby o dostatočný počet zberných nádob na komunálny
odpad zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu,
b) ak stav zbernej nádoby nevyhovuje bezpečnostným, hygienickým, estetickým požiadavkám,
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť mestu (oprávnenej osobe) - napr. skutočnosť, že technický stav
zbernej nádoby neumožňuje jej vyprázdnenie a pod.
c) mimo dní odvozu zmesového komunálneho odpadu zabezpečovať udržiavanie čistoty na stanovišti a
jeho okolí do vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch,
d) umožniť vstup k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zberných nádob,
e) zabezpečiť posyp ako aj odpratávanie snehu v zimnom období z prístupovej cesty a tak umožniť
manipuláciu so zbernou nádobou na komunálny odpad,
f) dbať na to, aby oprávnenej organizácii boli umožnené všetky práce súvisiace s odvozom odpadu,
g) dbať na to, aby zberná nádoba nebola preplňovaná a zanášaná, pokiaľ taký stav pretrváva, oznámiť túto
skutočnosť mestu (oprávnenej osobe),
h) spolupracovať s mestom pri umiestňovaní stanovíšť zberných nádob, ktoré musia byť zriaďované tak,
aby vyhovovali estetickým, protipožiarnym a hygienickým požiadavkám a požiadavkám bezpečnosti
premávky na komunikáciách - aby boli prístupné bez závad, aby nebol rušený vzhľad okolia, neboli
situované priamo pod oknami budov, v tesnej blízkosti frekventovaných miest, detských ihrísk a pod.
(6) Vývoz komunálneho odpadu vykonáva oprávnená organizácia na základe zmluvy s mestom podľa
určeného harmonogramu, ak pôvodca odpadu:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas
vývozu komunálneho odpadu
b) má zbernú nádobu umiestnenú maximálne 10 metrov od verejnej komunikácie, z ktorej sa vykonáva
vývoz komunálneho odpadu
c) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t. j. zberná nádoba nie je poškodená, zablokovaná, atď.
§ 21
Systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
(1) Mesto pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu a tiež zber
a likvidáciu drobného stavebného odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie.
(2) Mesto pre fyzické osoby zabezpečuje povinný množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Množstvový zber drobného stavebného odpadu je zabezpečovaný objednávkovým systémom oprávnenou
organizáciou, alebo priamym dovozom občanom do zberového dvora na ulicu Štitnícká č. 21 v Rožňave.
(3) Mesto určuje na zber komunálneho odpadu tieto druhy zberných nádob:
a) Zberná nádoba s objemom 110 l
b) Zberná nádoba s objemom 120 l
c) Zberná nádoba s objemom 240 l
d) Zberná nádoba s objemom 1 100 l
e) Maloobjemový kontajner s objemom 2 000 l
f) Veľkoobjemový kontajner s objemom 6 000 l
g) Zberové plastové vrecia
h) Odpadové koše
i) Zberné nádoby a vrecia na separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
1. 1 100 l zberné nádoby:
zelenej farby so žltým vekom – plasty (katalógové č. 20 01 39), kovy (kovové obaly)
(katalógové č. 20 01 40), obaly z VKM – z mlieka a iných nápojov v krabiciach
(katalógové č. 20 01 03)

zelenej farby s modrým vekom – papier (katalógové č. 20 01 01)
zelenej farby so zeleným vekom – sklo (katalógové č. 20 01 02)
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2. Vrecia:
žltej farby – plasty (katalógové č. 20 01 39), kovy (kovové obaly) (katalógové č. 20 01
40), obaly z VKM – z mlieka a iných nápojov v krabiciach (katalógové č. 20 01 03)
modrej farby – papier (katalógové č. 20 01 01)
(4) Komunálny odpad sa triedi nasledovne:
a) Zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01)
b) Oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu:
1. využiteľné zložky
2. odpad s obsahom škodlivín
c) Objemný komunálny odpad (katalógové č. 20 03 07)
d) Odpad z verejných priestranstiev (katalógové č. 20 03 03).
(5) Centrálnou zónou sa na účely VZN rozumie Námestie baníkov, časť Šafárikovej ul. od Námestia
baníkov po hotel Empress a časť Čučmianskej dlhej ulice od Námestia baníkov po križovatku s Ul.
špitálskou.
§ 22
Zmesový komunálny odpad
(1) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(2) Mesto v súvislosti s intervalom zberu (frekvenciou) a vývozu zmesového komunálneho odpadu,
veľkosti zberných nádob a počtu žijúcich osôb v jednej domácnosti určuje nasledovný počet zberných
nádob:
(3) Fyzické osoby:
a) Rodinné domy. Na zber komunálneho odpadu z rodinných domov sa používajú 110 l alebo 120 l
zberné nádoby plastové alebo kovové:
1. Interval zberu – podľa schváleného harmonogramu:
Január až december
1 x za týždeň
2. Odporúčaný počet zberných nádob:
Jednočlenná až štvorčlenná domácnosť 1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba
Päťčlenná a viacčlenná domácnosť
2 ks 110 l alebo 120 l zberné nádoby
b) Bytové domy. Na zber komunálneho odpadu z bytových domov sa používajú 1 100 l zberné nádoby.
1. Interval zberu – podľa schváleného harmonogramu:
január až december
1 x za týždeň
2. Odporúčaný počet zberných nádob:
Na 16 bytových jednotiek
1 ks 1 100 l zberná nádoba
c) Objemný komunálny odpad: (katalógové č. 20 03 07)
1. Minimálne 2 x ročne, spravidla v jarných a jesenných mesiacoch sú pristavené
veľkoobjemové kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu ( nepoužívateľný starý
nábytok, stoličky, sedacie súpravy a pod. ).

2. O termínoch a mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude mesto informovať
prostredníctvom informačných letákov ( jarné a jesenné upratovanie ), prostredníctvom
dostupných informačných systémov ( internetová stránka mesta, úradná tabuľa mesta, atď.)
3. Zakazuje sa ukladať objemový komunálny odpad a drobný stavebný odpad ku zberným
nádobám.
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(4) Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby:
a) Podnikatelia a právnické osoby ukladajú komunálny odpad do 110 l zberných nádob, 120 l zberných
nádob alebo do 1 100 l zberných nádob, označených číslom nádoby a logom mesta. Odpad vznikajúci pri
podnikateľskej činnosti nie je zmesovým komunálnym odpadom a fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby sú povinné zabezpečiť jeho zber a likvidáciu na vlastné náklady. Zber a likvidáciu
odpadu vznikajúceho pri nepodnikateľskej činnosti zabezpečuje mesto v objeme 30 litrov na 1
zamestnanca.
1. Interval zberu – podľa schváleného harmonogramu:
január až december
1 x za týždeň
b) Podnikatelia a právnické osoby v centrálnej zóne:
1. Držitelia komunálneho odpadu v centrálnej zóne, ktorým nie je technicky umožnené ukladať
komunálny odpad do 110 l, 120 l alebo 1 100 l zberných nádob ukladajú komunálny odpad do vriec na
komunálny odpad.
A. Interval zberu:
Od pondelka do soboty počas celého roka v čase od 9:00 hod.
B. Odvoz komunálneho odpadu z centrálnej zóny vykoná oprávnená organizácia, ak držiteľ odpadu
vyloží plastové vrecia k uličným zberným nádobám ráno v deň vývozu v čase od 8:00 hod. do 8:45 hod.
Odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečený oprávnenou organizáciou od 9:00 hodiny.
C. Zakazuje sa:
1. držiteľom komunálneho odpadu v pešej zóne, ktorým nie je technicky umožnené ukladať komunálny
odpad do 110 l, 120 l alebo 1 100 l zberných nádob ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na centrálnu zónu po čase nato určenom.
2. do zberných vriec ukladať drobný stavebný odpad a odpad obsahujúci zvyšky jedál, biologicky
rozložiteľného odpadu, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu pešej zóny.
3. vykladať zberné vrecia k odpadovým košom mimo času určeného týmto VZN.
(5) Verejné priestranstvá:
a) Zberné nádoby: odpadové koše
b) Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a otvorených
priestranstvách (katalógové č. 20 03 03) je uložený do odpadových košov
c) Zakazuje sa do odpadových košov na zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01) ukladať iný
odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách t. j.
zakazuje sa ukladať komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, atď.
d) Do odpadových košov určených na psie exkrementy sa smie uložiť výlučne len odpad po chovaných
psoch.
(6) Odpad z cintorínov:
a) Zberné nádoby:
1. veľkoobjemový kontajner 6 000 l na zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01),
maloobjemové kontajnery 2 000 l na zmesový komunálny odpad, 1 100 l zberné nádoby na zmesový
komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01) a 1 100 l zberné nádoby na separovaný zber ( plasty a sklo) –
mestský cintorín na ul. Betliarskej
b) Zakazuje sa:
1. do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorínov ukladať iný odpad ako
komunálny odpad z cintorínov
(7) Do zberných nádob a vriec určených na zber zmesového komunálneho odpadu je zakázané
ukladať:

a) Zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je v meste zavedený triedený zber
b) Objemný komunálny odpad (katalógové č. 20 03 07) a drobný stavebný odpad (katalógové č. 20 03
08),
c) Odpad zo záhrad a parkov (katalógové č. 20 02),
d) Odpad z čistenia kanalizácie (katalógové č. 20 03 06)
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e) Odpad z čistenia ulíc (katalógové č. 20 03 03)
f) Odpad s obsahom škodlivín, odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý
h) Hygienicky a epidomiologicky závadný odpad, infekčný odpad (napr. telá uhynutých zvierat a pod.)

§ 23
Separovaný zber
(1) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov a zber odpadu s obsahom
škodlivín.
(2) Zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu
a) Využiteľné zložky komunálneho odpadu sú zložky, ktoré je možné opätovne separovať.
b) Na území mesta sa zabezpečuje separovanie a zber nasledovných využiteľných zložiek komunálneho
odpadu:
1. Papier (katalógové č. 20 01 01)
2. Plasty (katalógové č. 20 01 39)
3. Sklo (katalógové č. 20 01 02)
4. Kovy (kovové obaly) (katalógové č. 20 01 40)
5. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (katalógové č. 20 02 01)
6. Šatstvo (katalógové č. 20 01 10) a textílie (katalógové č. 20 01 11).
c) Separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva prostredníctvom farebne
rozlíšených zberných nádob a vriec nasledovne:
1. Papier (katalógové č. 20 01 01) – zberné nádoby zelenej farby s modrým vekom a označené modrým
letákom a vrecia modrej farby:
A. Ukladá sa – papierové odpady (kartón, zošity, časopisy, noviny)
B. Zakazuje sa – ukladať mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly na vajíčka, obaly
z viacvrstvových materiálov, použité jednorázové plienky, použité papierové utierky, a pod.
C. V meste je zavedený pre zber papiera okrem zberných nádob a zberných vriec modrej farby aj mobilný
zber.
D. O termínoch mobilného zberu papiera bude mesto informovať prostredníctvom dostupných
informačných systémov (internetová stránka mesta, úradná tabuľa, roznesené informačné letáky, atď.)
2. Plasty (katalógové č. 20 01 39) – zberné nádoby zelenej farby s žltým vekom a označené žltým
letákom , vrecia žltej farby:
A. Ukladá sa - plastové odpady (prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov, atď.), kovové obaly
(plechovky, alobal, viečka od jogurtov, atď.), viacvrstvové obaly od nápojov (tetrapaky) (katalógové č. 20
01 03). Plastové fľaše sa ukladajú tak, že sa ich objem zmenší stlačením (vytlačením prebytočného
vzduchu).
B. Zakazuje sa – ukladať celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok a chemikálií a pod.
3. Sklo (katalógové č. 20 01 02) – zberné nádoby zelenej farby s zeleným vekom a označené zeleným
letákom:

A. Ukladá sa – sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváraním, kozmetiky, atď.), tabuľové sklo bez
drôteného výpletu.
B. Zakazuje sa – ukladať žiarovky, žiarivky (katalógové č. 20 01 21), keramiku, zrkadlá, tabuľové sklo
s drôteným výpletom, a pod.
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4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov z rodinných domov (katalógové č. 20 02 01) –
plastové nádoby hnedej farby.
A. Ukladá sa – záhradné biologicky rozložiteľné odpady – lístie, tráva, podrvené konáre, odpad z čistenia
ovocia a zeleniny a ich všetky zvyšky, potraviny po záručnej dobe rastlinného pôvodu, opadané a zhnité
ovocie, pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu, škrupiny z orechov, usadenina z kávy a čaju
( s filtrom a vreckom ), izbové kvety ( aj so zeminou ), rezané kvety ( bez spojovacích drôtov ), vlasy,
papierové vreckovky, servítky, vypletá burina, seno, slama, vetvičky ( väčšie treba rozsekať ) popol
z dreva ( neošetrovaného ), stromová kôra, hobliny, piliny, štiepka ( z dreva, ktoré nebolo chemicky
ošetrené ).
B. Zakazuje sa – mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, tekuté zložky biologicky
rozložiteľného odpadu ( polievky a omáčky ), plienky a hygienické vložky, popol z uhlia, cigaretové
ohorky, prach zo smetí a vysávania, sklo, kovy, plasty, textil, papier ( lesklý, pergamenový,
voskovaný ... ) viacvrstvové kombinované materiály ( tetrapak ), guma, nebezpečné odpady - ( lieky,
farby, batérie, oleje, chemické prostriedky ), piliny a popol z chemicky ošetrovaného dreva a
drevotriesky.
5. Šatstvo (katalógové č. 20 01 10) a textílie (katalógové č. 20 01 11) – špeciálne zberné nádoby farby
slonovej kosti:
A. Ukladá sa – opotrebované a nepotrebné šatstvo, textil,
B. Zakazuje sa – ukladať iný odpad ako opotrebované a nepotrebné šatstvo a textil
d) Vývoz všetkých zberných nádob a vriec určených na zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu
sa vykoná podľa schváleného harmonogramu.
e) Je zakázané do zberných nádob a vriec určených na separovaný odpad ukladať iné zložky
komunálneho odpadu, ako tie, pre ktorých zber je daná zberná nádoba určená.
f) Pôvodca využiteľných zložiek komunálneho odpadu môže v prípade potreby odovzdať vyseparované
využiteľné zložky komunálneho odpadu v zbernom dvore, ktorý je prevádzkovaný na ulici Štítnickej č.
21 v Rožňave. Náklady na dopravu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu do zberného dvora si
hradí sám.
(3) Odpad s obsahom škodlivín
a) Odpad s obsahom škodlivín je odpad z domácností, ktorý má jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
škodlivých vlastností a môže spôsobiť škody na životnom prostredí a zdraví ľudí.
b) Odpad s obsahom škodlivín je napr.:
1. elektroodpad z domácností (katalógové č. 20 01 35 a 20 01 36):
A. veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, elektrické šporáky, mikrovlnné rúry, a pod.)
B. malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, a pod.)
C. telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne , faxy, osobné počítače, a pod.)
D. spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, a pod.)
2. svetelné zdroje (svietidlá pre žiarivky, výbojky, a pod.) (katalógové č. 20 01 21)
3. kyseliny (katalógové č. 20 01 14), rozpúšťadlá (katalógové č. 20 01 13), farby, tlačiarenské farby
(katalógové č. 20 01 27)
4. batérie a akumulátory (katalógové č. 20 01 33 a 20 01 34), oleje a tuky (katalógové č. 20 01 25 a 20
01 26)
5. veterinárne lieky a humánne lieky (katalógové č. 20 01 31 a 20 01 32) nespotrebované fyzickými
osobami a zdravotnícke pomôcky

c) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu, a taktiež vedľa týchto zberných nádob.
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d) Na území mesta sa celoplošne zabezpečuje zber a preprava odpadu s obsahom škodlivín 2 x ročne, a to
počas jarného a jesenného upratovania alebo tieto odpady môže občan v priebehu roka odovzdať
bezplatne do zberového dvora na ulici Štítnickej č. 21 v Rožňave.
e) O termíne zberu a odvozu elektroodpadov z domácností a odpadu s obsahom škodlivín mesto
informuje prostredníctvom dostupných informačných systémov (inernetová stránka mesta, úradná tabuľa
mesta, roznesenie informačných letákov, odsúhlasený harmonogram zberu, a pod.).
f) Pôvodca odpadu s obsahom škodlivín – fyzická osoba - občan môže v prípade potreby počas celého
roka odovzdať odpad s obsahom škodlivín bezplatne v zberovom dvore. Náklady na dopravu odpadu do
zberného dvora si pôvodca hradí sám.
§ 24
Objemný komunálny odpad (katalógové č. 20 03 07)
(1) Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou nespĺňa
podmienky uloženia do klasických zberných nádob (napr. nepotrebné skrine, váľandy, otomany, sedacie
súpravy, stoly, a pod.)
(2) Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného komunálneho odpadu minimálne 2 x ročne, a to
počas jarného a jesenného upratovania.
(3) Zakazuje sa umiestňovať objemný komunálny odpad k zberným nádobám na stanoviskách klasických
zberných nádob.
(4) Pôvodca objemného komunálneho odpadu – fyzická osoba a právnická osoba môže v prípade potreby
využiť objednávkový systém zberu za úhradu, a to nasledovne:
o pristavenie maloobjemového kontajnera za úhradu 15,- € s DPH a za množstvo odpadu –
36,- € s DPH za 1 tonu objemného odpadu,
o pristavenie veľkoobjemového kontajnera za úhradu 24,07 € s DPH a za množstvo
odpadu – 36,- € s DPH za 1 tonu objemného odpadu,
Mesto umožňuje fyzickej osobe a právnickej osobe odovzdať objemný odpad do zberového dvora za
úhradu 36,- € s DPH za 1 tonu objemného odpadu.
§ 25
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
(1) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (katalógové č. 20 02 01)
z verejných priestranstiev, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích
a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov (katalógové č. 20 01 08).
(2) Na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov je zavedený objednávkový aj
donáškový systém zberu do zberového dvora a to nasledovne:
o pristavenie maloobjemového kontajnera za úhradu 15,- € s DPH
o pristavenie veľkoobjemového kontajnera za úhradu 24,07 € s DPH.

Na zber biologicky rozložiteľného odpadu z individuálnej bytovej výstavby je zavedený pravidelný zber
týchto odpadov z 120 l nádob hnedej farby v období mesiacov marec až november s vyprázdňovaním
nádob jedenkrát za 7 dní podľa schváleného harmonogramu pre príslušný kalendárny rok.
(3) Pre biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov platí:
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a) pôvodcovia rešpektujú zákaz zneškodňovania tohto druhu odpadu skládkovaním a podľa svojich
možností sa ho snažia zhodnocovať kompostovaním vo vlastnom zariadení,
b) ak to nie je možné, platí objednávkový aj donáškový systém zberu tohto odpadu,
c) držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad ho môže bezplatne odovzdať do zberového dvora.
(4) Prevádzkovateľ kuchyne – je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého je pôvodcom na vlastné
náklady.
(5) Mesto nezavádza vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné
kuchynské komunálne odpady z dôvodu, nakoľko je to pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady
na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení
miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
(6) Zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z územia mesta zabezpečuje
oprávnená organizácia.
§ 26
Drobný stavebný odpad (katalógové č. 20 03 08)
(1) Drobný stavebný odpad (v texte aj „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou (nie podnikateľom) alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Zakazuje sa umiestňovať drobný stavebný odpad do zberných nádob ku zberným nádobám a na
stanoviská zberných nádob.
(3) Mesto umožňuje fyzickej osobe odovzdať do zberového dvora drobný stavebný odpad za miestny
poplatok určený vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava.
§ 27
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky (katalógové č. 20 01 31 a 20 01 32)
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok je povinný odovzdať ich do spätného zberu distribútorovi alebo osobe oprávnenej na ich zber.
§ 28
Použité jedlé oleje a tuky (katalógové č. 20 01 25)
Držitelia jedlých olejov a tukov z domácností dávajú použitý olej do PET fliaš od oleja a môžu ho
odovzdať do zberového dvora na ulici Štítnickej č. 21 v Rožňave. Zber použitých jedlých olejov a tukov
z domácností bude zabezpečovaný 2 x ročne mobilným zberom v rámci jarného a jesenného upratovania
v meste.
Va. ČASŤ

ODPADOVOVÉ PNEUMATIKY
(katalógové č. 16 01 03)
§ 28a
(1) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
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(2) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík
od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru; spätný zber
odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore.
(3) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na zberný dvor, okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel
alebo spracovateľovi starých vozidiel.
VI. ČASŤ
KONTROLA VZN A SANKCIE
§ 29
(1) Kontrolu ustanovení tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci
mesta a Mestská polícia Rožňava.
(2) Za porušenie ustanovení VZN je možné uložiť sankcie podľa zákona a osobitných predpisov2.
VII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 30
(1) Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rožňava o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.
277/2007 dňa 20. 12. 2007, vrátane jeho zmien a doplnkov.
(2) VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 25. 2. 2016
uznesením č. 8/2016.
(3) Doplnenie VZN v § 1 a o § 28a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí
dňa 29. 6. 2017 uznesením č. 110/2017.
(4) Zmenu a doplnenie prílohy č. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí
dňa 22. 2. 2018 uznesením č. 5/2018.
(5) Zmeny a doplnenie VZN v § 21 ods. 3, § 22 ods. 6, § 23 ods. 2, § 24 ods. 4 a § 25 ods. 2
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2019 uznesením č.
18/2019. Účinnosť nadobúdajú 1. apríla 2019.
(6) Doplnenie VZN v § 22 ods. 4 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí
dňa 12. 7. 2019 uznesením č. 134/2019.

Michal Domik
primátor

2Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1

Náležitosti oznámenia o zapojení sa nového subjektu do systému zberu zmesového KO v meste
Rožňava
Subjekt:
*meno, priezvisko, titul/názov firmy; adresa, IČO,
Kontaktná osoba:
* meno, priezvisko, titul. (vhodné uviesť aj číslo telefónu)
Popis skutočnosti, na základe ktorej sa subjekt zapája do systému zberu:
* napríklad vznik prevádzky, kúpa nehnuteľnosti a pod.
Dátum vzniku skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode:
* od .../..../.........
Identifikácia prevádzky/nehnuteľnosti:
prostredníctvom adresy, parcelného čísla, súpisného čísla, identifikačného čísla bytu a pod.
Právo k nehnuteľnosti:
* vlastnícke, iné ....
Údaje o počte osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe odpadov
* počet obyvateľov bytu, domu alebo počet zamestnancov a pod.
Požadovaná zberná nádoba vyhovujúca systému zberu a jej počet:
* 110 l, 120 l KUKA, 1100 l kontajner BOBR, 7000 m3 kontajner VOK, 1600 l kontajner M 25, zberné
vrecia
Požiadavka na zavedenie množstvového zberu
* áno – nie
Iné, doplňujúce údaje:
* ktoré objasnia okolnosti zapojenia sa do systému zberu; požiadavku na zberné nádoby, ich počty, ich
umiestnenie a pod.

Príloha č. 2 – Katalóg odpadov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/
2015/365/20180101_4765037-2.pdf

