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5. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý pre svoje rozmery nie je možné umiestniť
do zbernej nádoby.
6. Stojisko zbernej nádoby je miesto, ktoré je vyhradené pre umiestnenie zbernej nádoby.
7. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu
odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia,
batérie a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa
vzt'ahuje rozšírená zodpovednost' výrobcu 10).
8. Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho
odpadu.
9. Harmonogram je harmonogram zberu odpadu, zverejnený v článku 14.
l O. Zberný dvor je zariadenie na zber odpadov podľa článku ll.
Článok3

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
l. Nakladanie so zmesovými

komunálnymi odpadmi na území mesta vykonáva

oprávnená osoba.
2. Zmesové komunálne odpady pôvodca odpadu na území mesta ukladá:
a) do zberných nádob na komunálny odpad,
b) do zberných nádob na triedený odpad,
c) do veľkoobjemných kontajnerov,
d) do zberných vriec (ďalej aj ako "zberná(é) nádoba(y)").
3. Zberné nádoby na triedený odpad sú rozlíšené takto:
a) modrá zberná nádoba je určená pre uloženie papiera,
b) žltá zberná nádoba je určená pre uloženie plastov,
c) zelená zberná nádoba je určená pre uloženie skla,
d) červená zberná nádoba je určená pre uloženie kovov a viacvrstvové kombinované
materiály (VKM),
e) hnedá zberná nádoba je určená pre uloženie biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO).
4. Pre zber zmesového komunálneho odpadu sú určené tieto zberné nádoby:
a) ll O l nádoba,
b) 120 l nádoba,
c) l 100 l nádoba,
d) 7 000 l nádoba,
e) 12 000 l nádoba,
f) iné mestom zavedené zberné nádoby.
5. Potrebný počet zberných nádob a zber komunálnych odpadov zabezpečuje pre
obyvateľov v bytových domoch a rodinných domoch mesto.
6. Pri bytových domoch sa zberná nádoba na zhromažďovanie zmesových komunálnych
odpadov umiestňuje na stojisku zbernej nádoby.
7. V rodinných domoch sa zberná nádoba na zhromažďovanie zmesových komunálnych
odpadov umiestňuje okrem doby zberu na pozemok pri rodinnom dome. Pôvodca
odpadu je povinný podľa harmonogramu v deň zberu od 6:00 hod. zbernú nádobu
) § 27 odst.3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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umiestniť tak, aby bola ľahko prístupná zberným vozidlám oprávnenej osoby, aby
nebola prekážkou v doprave pre chodcov, cyklistov a vozidlá a nenarúšala hygienický
a estetický stav okolia. Po zbere odpadu zo zbernej nádoby je pôvodca odpadu
povinný zbernú nádobu v ten istý deň umiestniť naspäť na pozemok pri rodinnom
dome.
8. Na území mesta Prešov je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob, veľkoobjemových kontajnerov a zberných vriec tlejúci
alebo žeravý odpad,
b) ukladať akýkoľvek komunálny odpad, triedené zložky obalov a neobalov, objemný
odpad, odpadové pneumatiky, drobný stavebný odpad (dochádza k poškodzovaniu
vozidiel spoločnosti TSmP, a.s.), odpad z vyhradených prúdov odpadov
(elektroodpady, batéria a akumulátory), oddelene vytriedený odpad z domácnosti s
obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na klasicky zber
komunálnych odpadov v mieste ich vzniku,
c) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.
9. Ak oprávnená osoba zistí, že v zbernej nádobe pôvodcu komunálneho odpadu sa
nachádzajú odpady, ktoré nie sú komunálnym odpadom, zbernú nádobu nevyprázdni
a vhodným spôsobom informuje o tom pôvodcu odpadu.

Článok4
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

l.

Pravidelný zber komunálnych odpadov, okrem triedeného odpadu, Je spravidla
zabezpečený:

a) l x týždenne od rodinných domov,
b) 2 x týždenne od bytových domov,
c) l x týždenne od nehnuteľností, ktoré užíva právnická osoba alebo fyzická osobapodnikateľ.

2.

3.
4.

5.

V prípade, že stojisko zbernej nádoby nie je dostupné pre zberné vozidlo oprávnenej
osoby, môže oprávnená osoba po odsúhlasení mestom prechodne alebo natrvalo
zmeniť spôsob zberu odpadu pre uvedené stojisko, pri bytových domoch zmeniť
umiestnenie uvedeného stojiska alebo sústrediť viac zberných nádob na jedno určené
stojisko.
Počet zberných nádob, objem a druh zberných nádob a frekvencia vývozu zberných
nádob musí zodpovedať množstvu vyprodukovaného odpadu pôvodcom odpadu.
Frekvenciu zberu komunálnych odpadov podľa harmonogramu, oprávnená osoba po
dohode s mestom upraví, ak sa preukáže, že produkcia odpadu je nízka alebo vysoká
a súčasne, že toto zníženie alebo zvýšenie je opodstatnené vzhľadom na množstvo
odpadu po vyseparovaní jednotlivých zložiek odpadu.
Mesto Prešov zavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu na území
mesta do zberných nádob určených v článku 3 ods. 4 tohto nariadenia pre tieto
kategórie pôvodcov komunálnych odpadov 11 :
a) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

§ 81 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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nachádzajúcu sa

Článok S

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
l.
2.

3.

4.
5.

Pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v bytových domoch je povinný
tento odpad bezplatne uložiť na zberný dvor.
Pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v rodinných domoch je povinný
tento odpad kompostovať vo vlastnom zariadení, alebo tento odpad bezplatne uloží
v deň zberu tohto odpadu vedľa zbernej nádoby do zberných vriec na to určených.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v rodinných domoch je zabezpečený
prostredníctvom zberných vriec, ktoré sú distribuované bezplatne oprávnenou osobou.
Zber zabezpečí oprávnená osoba podľa harmonogramu. Drevný odpad zo záhrady,
ktorý nemôže jeho pôvodca skompostovať (napr. konáre), môže bezplatne odovzdať
na zberný dvor.
Zber, prepravu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri
údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje oprávnená osoba.
Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene vznikajúce u právnickej osoby alebo
fyzickej osoby- podnikateľa sú jeho pôvodcovia povinní zbierať na vlastné náklady.
Tento odpad môžu zhodnocovať na svojich pozemkoch kompostovaním alebo jeho
zber si môžu zabezpečiť prostredníctvom organizácie oprávnenej nakladať s týmto
odpadom.
Článok6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

l.

2.

3.

reštauračným

Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania, ako prevádzkovateľ kuchyne, zabezpečuje nakladanie s
biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom na vlastné náklady
a to v zmysle zákona o odpadoch.
Prevádzkovateľ kuchyne nesmie biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad ukladať do zberných nádob na zhromažďovanie komunálnych odpadov.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musí byť skladovaný tak, aby
sa k tomuto odpadu nedostali hlodavce, iné živočíchy, hmyz a nepovolané osoby.
Zberné nádoby prevádzkovateľa kuchyne určené na zhromažďovanie biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musia byt' umiestnené v areáli
prevádzkovateľa kuchyne.
Článok 7
Spôsoby a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

l.
2.

Množstvo, druh a miestne rozmiestnenie zberných nádob na triedený odpad určí po
dohode s mestom oprávnená osoba.
Vytriedené zložky komunálnych odpadov je pôvodca komunálnych odpadov povinný
vložiť do príslušných zberných nádob určených na triedený odpad.
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Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov
nasledujúce zložky a odovzdať ich v rámci triedeného zberu odpadov:
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) viacvrstvové kombinované materiály (VKM)- tetrapaky,
d) plasty z komunálnych odpadov (PET - odpady z polyetyléntereftalátu, PE - odpady
z polyetylénu, LDPE- odpady z nízkohustého polyetylénu, HDPE- odpady z
vysokohustého polyetylénu, PS -odpady z polystyrénu, PA- odpady z
polyamidu),
e) kovy a kovové obaly bez obsahu škodlivín,
f) biologicky rozložiteľné odpady zo zelene (záhrad, parkov, vrátane vianočných
stromčekov),

4.

5.

g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba prevádzkujúca zariadenie
spoločného stravovania,
h) šatstvo a textílie,
i) rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, detergenty s obsahom škodlivín, vrátane obalov,
j) detergenty bez obsahu škodlivín,
k) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
l) vyradené zariadenia s obsahom chladiva- chladničky, mrazničky, klimatizácie,
m)jedlé oleje a tuky,
n) odpadové oleje (najmä motorové a prevodové),
o) farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky vrátane obalov,
p) farby, lepidlá a živice bez obsahu škodlivín,
q) batérie a akumulátory s obsahom škodlivín,
r) iné batérie a akumulátory bez obsahu škodlivín,
s) elektrické a elektronické s obsahom škodlivín,
t) elektrické a elektronické bez obsahu škodlivín,
u) iné drevo,
v) zemina a kamenivo,
w) objemný odpad,
x) drobný stavebný odpad.
Vytriedené zložky komunálnych odpadov, pre ktoré nie sú určené zberné nádoby,
môžu obyvatelia mesta uložiť na zbernom dvore. Právnická osoba alebo fyzická osoba
- podnikateľ ukladá tento odpad na zbernom dvore až po dohode s oprávnenou
osobou.
Odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
obyvatelia ukladajú do farebne rozlíšených zberných nádob alebo vriec. Plastové fl'aše
a tetrapaky je nutné pred uložením do príslušnej zbernej nádoby stlačiť za účelom
zníženia ich objemu.
Článok S

Spôsob zberu objemného odpadu

l.

Zber objemného odpadu od fyzických osôb (hlavne starý nábytok, bytové jadrá, dvere,
okná, vane, umývadlá) je zabezpečený pristavením veľkoobjemných kontajnerov
podľa harmonogramu uvedenom v článku 2 ods. 9.
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Objemný odpad môže pôvodca odpadu - fyzická osoba mimo harmonogramu ukladať
na zberný dvor.
Článok 9

Odpad od
l.

2.

3.
4.
5.
6.

obyvateľov

s obsahom škodlivých látok

Elektroodpad z domácností najmä:
a) akumulátory,
b) batérie,
c) vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
môžu obyvatelia v nerozobratom stave odovzdávať v obchodoch, ktoré predávajú tieto
elektrické zariadenia alebo na zberný dvor bez poplatku.
Distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j.
odobratie elektroodpadu z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ ide o elektrozariadenie
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia.
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je nutné
odovzdat' do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažd'ovat' 12 .
Jedlé oleje a tuky obyvatelia odovzdávajú na zbernom dvore v uzatvorených a
uzatvárateľných nádobách.
Odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá a chemikálie sa odovzdávajú na zberný
dvor v uzatvorených nádobách.
Odpadové pneumatiky obyvatelia odovzdávajú bezplatne v rámci siete distribútorov,
pneuservisov a predajní pneumatík.
Článok 10
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

l.

2.

Nezákonne umiestnený odpad na území mesta Prešov môže nahlásiť fyzická osoba
alebo právnická osoba Okresnému úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3, 081 92
Prešov, alebo Mestskému úradu v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov. 13 )
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti po zistení, že na jeho nehnuteľnosť bol
nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
orgánom uvedeným v odseku l.
Článok ll
Prevádzkovanie zberného dvora

l.

2.

Zberné dvory Technických služieb mesta Prešov, a.s., slúžia obyvateľom s trvalým
pobytom v Prešove alebo s prechodným pobytom so súčasne vydaným rozhodnutím
mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na aktuálny kalendárny rok.
Zberné dvory sa nachádzajú:
a) ul. Bajkalská č. 33 v Prešove,

§ 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12
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b) ul. Jesenná č. 3 v Prešove.
Obyvateľ sa musí pri pri vezení odpadu prihlásiť pracovníkovi na zbernom dvore. Pri
odovzdávaní odpadu sa musí obyvateľ preukázať dokladom totožnosti s vyznačeným
trvalým pobytom v meste.
V prípade, že obyvateľ nemá trvalý pobyt v meste, ale je prihlásený k miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vie sa preukázať
rozhodnutím mesta o určení tohto poplatku, má právo odovzdať odpady v zbernom
dvore bezplatne.
Obyvateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok zberného dvora.
Článok 12

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

l.
2.

3.

Drobné stavebné odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác fyzickej osoby môže
fyzická osoba ukladať za poplatok na zbernom dvore.
Pôvodcom drobného stavebného odpadu vznikajúceho pri bežných udržiavacích
alebo rekonštrukčných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ,
ktorý tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
Mesto Prešov zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín. 13 Pôvodca odpadu platí miestny poplatok za drobný stavebný odpad
ustanovený podľa osobitného predpisu 14 vo výške, ktorá je priamo úmerná hmotnosti
odovzdaného drobného stavebného odpadu určenej vážnym lístkom z meradla na
zbernom dvore.
Článok 13

Dôvod nezavedenia triedeného zberu pre biologický rozložitel'ný kuchynský odpad
Povinnosť zaviesť

a

zabezpečovať

vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na mesto Prešov, nakoľko sa
preukázalo, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryt' ani pri určení miestneho poplatku vo
výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku 15 •
Článok 14

Povinnosti osôb vykonávajúcich a zabezpečujúcich zber, výkup, triedený zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov

l.

Okrem povinností uložených osobitným predpisom, sú osoby vykonávajúce na území
mesta zber a výkup, vrátane mobilného zberu a výkupu, a vykonávajúce prepravu,

§ 81 ods. 20 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
14
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
15
§81 ods.21 písm. d) zákona 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
13
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komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, ďalej povinné:
a) nakladať s komunálnymi odpadmi, objemnými odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi, s odpadmi s obsahom škodlivých látok, s odpadmi z obalov (papier, sklo,
plasty, kov) a odpadov z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, VKM) a s
odpadmi z vyhradeného prúdu (elektroodpady z domácností, použité prenosné a
automobilové batérie a akumulátory) v súlade s týmto nariadením a podmienkami
určenými v zmluve uzavretej s mestom,
b) poskytovať mestu informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi,
objemnými odpadmi , drobnými stavebnými odpadmi, s odpadmi z obsahom
škodlivých látok, s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a s
odpadmi z vyhradeného prúdu,
Na vykonávanie zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, z
vyhradeného prúdu oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov na území mesta
okrem zmluvy podľa článku 14 ods. l písm. a) tohto nariadenia uzavrieť aj zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, treťou osobou alebo výrobcom vyhradeného
výrobku, s ktorou má uzatvorenú zmluvu mesto.
Na vykonávanie výkupu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa
zmluva podľa článku 14 ods. 2 tohto nariadenia vyžaduje.
Na vykonávanie výkupu odpadov z vyhradeného prúdu, okrem odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov sa zmluva podľa článku 14 ods. 2 tohto nariadenia
nevyžaduje, avšak podmienky o spôsobe oznamovania druhu a množstva vykúpeného
odpadu budú uvedené na www.presov.sk.
Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu z domácností priamo distribútorom
elektrozariadenia sa zmluva podľa článku 14 ods. 2 tohto nariadenia nevyžaduje.
Na vykonávanie spätného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a ich
zberu prostredníctvom zberného miesta cez distribútorov sa zmluva podľa článku 14
ods. 2 tohto nariadenia nevyžaduje.
Článok 15
Informačný systém

l.

2.

Podrobné a aktuálne informácie o harmonogramoch zberu odpadu, informácie o
nakladaní s komunálnymi odpadmi v meste,
informácie o poplatkoch a pod.
zabezpečuje oprávnená osoba v elektronickej forme na webovom sídle mesta
www.presov.sk.
Harmonogram alebo jeho časť možno zverejniť aj na webovom sídle oprávnenej
osoby, odkazom na webové sídlo oprávnenej osoby, prostredníctvom miestnych médií
a distribúciou kalendárov s harmonogramom zberu triedených odpadov.
Článok 16
Kontrola a sankcie

l.
2.

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie.
Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva
mesto. Iné priestupky podľa osobitného predpisu prejednáva orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva.
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Za priestupok môže mesto uložiť pokutu do l 500 €.
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú osobité predpisy.
Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu mesta.
Článok 17
ustanovenia

Záverečné

l.

2.

3.
4.
5.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné
pripomienkovanie dňa 26.5.2016 a zvesený dňa 9.6.2016.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa
30.6. 2016 uznesením č. 399./2016.
Toto vše8!b99~tziJ'I8Väzné nariade?iev bolo vyle~eJOéL2Q ~radnej tabuli mesta Prešov dňa
·····t······~····b·············;··::·· ~ zv~sedne .dna d···b··:·d····~~~:········t:··d··~······
23 JÚL 2016
o o vseo ecne zavazne nana eme na o u a ucmnos na ................ :............... .
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 1/2014 o nakladaní s odpadmi na území mesta Prešov.
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Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

