Návrh Dodatku č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce
zo dňa 14.07.2017

Mesto Zlaté Moravce v súlade s § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov /ďalej len ako „VZN“/ sa uznieslo na novelizácii tohto VZN formou
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce dňa 14.07.2017.
I.
Predmet dodatku
1. Týmto Dodatkom č. 1 k VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce sa vypúšťa § 24 ods. 5 a nahrádza sa
novým znením § 24 nasledovne
„§24

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
1. Každý pôvodca je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z
cintorínov (20 02 01) triediť oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a
zabezpečiť jeho skompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na
vlastné náklady odviesť do mestom zriadenej kompostárne.
2. Medzi zelený odpad patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.
3. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad, objemný odpad alebo ho ukladať na iné miesta, než určené, alebo ho spaľovať.
4. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách si občan prednostne likviduje ZBRO
formou domáceho kompostovania. Mesto je povinné zariadiť, aby každý rodinný dom bol
vybavený kompostovacím zásobníkom.
5. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby (Technické služby mesta Zlaté Moravce) zabezpečuje
v ohlásených termínoch 2 x ročne pre obyvateľov - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) v
rámci jarného a jesenného upratovania zvoz „zeleného odpadu" (ZBRO). Pôvodcovia ukladajú
tento odpad (konáre, orezy stromov a pod.) pred svoj dom, prípadne na vopred určené miesta
zhromažďovania odpadu.
6. V záhradkárskych osadách a záhradách, ak si pôvodcovia ZBRO nezabezpečia jeho
zhodnotenie v priestoroch svojho pozemku, bude pristavený veľkokapacitný kontajner a jeho
vývoz bude realizovaný v rámci jarného a jesenného upratovania.
7. Mesto prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečí informovanosť obyvateľov o zvoze ZBRO
v dostatočnom časovom predstihu, pričom využije možnosti informačného systému mesta
(mestský rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, mestské noviny a pod.). V informácii sa uvedú
najmä termíny zvozu a miesta na zhromažďovanie odpadu.
8. Vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach 1100 1 kontajnerov. Oprávnená osoba
(Technické služby mesta Zlaté Moravce) každoročne do 31.01. zabezpečí ich postupné
odvážanie.“

2. Týmto Dodatkom č. 1 k VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce sa vypúšťa § 28 ods. 2 a nahrádza sa
novým znením § 28 nasledovne
„§28
Systém zberu v zbernom dvore
Funkciu zberného dvora preberajú v meste Zlaté Moravce viaceré zariadenia na určené na zber
odpadov, kde môžu občania bezplatne (okrem drobného stavebného odpadu ) odovzdať určené
odpady:
1. Na skládke odpadov je zariadenie na ktorom môžu odovzdať odpad z domácností fyzické
osoby s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach
Ide o:
• Objemný odpad (katalóg. číslo 20 03 07, kategória – O)
len rozobratý resp. demontovaný drevený nábytok, skrine, postele, koberce, okenné rámy bez
sklenej výplne a pod. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je do 1m3/rok na
obyvateľa
• Drobný stavebný odpad (katalóg. číslo 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04, kategória – O)
odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou,
ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla
pálená alebo betónová, betónová suť alebo kamenivo. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie
železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová
krytina, azbestové kanalizačné rúry. Drobný stavebný odpad je spoplatnený a tak jeho množstvo
nie je obmedzené .
• Papier a lepenka (katalóg. číslo 20 01 01, kategória – O)
obaly z lepenky, kartóny, ktoré objemovo presahujú kapacitu zbernej nádoby domácností – bez
obmedzenia
• Plasty (katalóg. číslo 20 01 39, kategória – O)
veľkorozmerné plasty, ako napr.: plastové prepravky, plastové hračky, plastový nábytok, a pod.,
ktoré objemovo presahujú kapacitu zbernej nádoby domácností – bez obmedzenia
• Jedlé oleje a tuky
• Iné komunálne odpady , nie nebezpečné (bez obsahu škodlivín), okrem zmesového
komunálneho odpadu
2. V zmluvne dohodnutej zberni Waste Recycling môžu bezodplatne odovzdať nebezpečné
odpady z domácností a elektroodpady všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v Zlatých
Moravciach a fyzické osoby, ktoré vlastnia nehnuteľností v meste Zlaté Moravce. Ide o odpady
s obsahom škodlivín uvádzané v §16 tohto VZN a elektroodpady všetkého druhu pochádzajúce
z domácností.
3. Do žiadneho z týchto zariadení sa nesmú privážať pneumatiky, za likvidáciu ktorých sú
zodpovední ich distribútori a pneuservisy.
4. Prevádzkové hodiny:
Zariadenie na skládke odpadov
Po. – Pi.
Sobota

od 7.00 hod. do 18.00 hod.
od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Počas prevádzkovej doby je v zariadení prítomná osoba zodpovedná za nakladanie s odpadmi,
Povinnosťou prevádzkovateľa zariadenia je:
• určovať a zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu,
• odoberať zverejnené druhy odpadov.
Po uskladnení primeraného množstva odpadu prevádzkovateľ zabezpečí využitie, resp.
zneškodnenie odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby v zmysle platných zmlúv.
Meno a telefonický kontakt na zodpovednú osobu je zverejnený na webovej stránke mesta
www.zlatemoravce.eu
Mestská kompostáreň
Po. – Pi.
Sobota

od 7.00 hod. do 18.00 hod.
od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zariadenie pre oder odpadov s obsahom škodlivín a elektroodpadov Waste Recycling
Po. – Pi.

od 7.00 hod. do 16.00 hod.

II.
Záverečné ustanovenie
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce zo dňa 14.07.2017 zostávajú
v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce bol schválený Uznesením č....
z 32. Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 14.12.2017.

V Zlatých Moravciach dňa

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

