Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 28.10.2019

Názov materiálu:

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, KTORÝM SA MENÍ
A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
Č. 1/2016 O ODPADOCH.

Obsah materiálu:

Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch.
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Dôvodová správa :
Vzhľadom na zmeny v legislatíve a k sprevádzkovaniu nového Zberného dvora mesta Piešťany bol
spracovaný návrh na zmenu v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o
odpadoch, ktorá sa týka prevádzkovania nového Zberného dvora mesta Piešťany na základe
Zmluvy o prevádzkovaní zberného dvora v meste Piešťany uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch je verejne
dostupné na:
Web stránke www.piestany.sk - mesto – samospráva – mestská legislatíva – všeobecne záväzné
nariadenia – životné prostredie.
Link:
http://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/382sk_4.pdf&original=2016_1.pdf

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11 dní,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v
Piešťanoch, Námestie SNP č. 3 - kontakt: Ing. Lucia Schultzová, mailová adresa:
lucia.schultzova@piestany.sk. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch

Číslo:...................

Piešťany ........................

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v rámci výkonu
samosprávnej pôsobnosti.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.1/2016 o odpadoch, sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1) V ustanovení § 5 ods. 2 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„2. OZV pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej obsah
zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad
prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
(prípustná miera znečistenia na r. 2019 do 45 % vrátane, r. 2020 do 40 % vrátane, r. 2021 do
35 % vrátane), za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej
zbernej nádobe zodpovedá mesto.“
2) V ustanovení § 7 ods. 1 písm. c) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý
znie:
„c) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej len
„viacvrstvové tetrapakové obaly“) najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe č.
3a Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (úroveň vytriedenia komunálneho odpadu z
celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v
komunálnom odpade je pre obdobie: od 01.07.2019 do 30.06.2020 40 %, od 01.07.2020 do

30.06.2021 50 %, od 01.07.2021 do 30.06.2022 60 %), v rámci zavedeného systému zberu
odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v meste,“
3) V ustanovení § 8 ods. 1 sa mení „vyhláška č. 364/2015 Z.z.“ na „vyhláška č. 365/2015 Z.z.“
4) V ustanovení § 8 ods. 2 sa mení odrážka s podskupinou odpadov „20 01 33 batérie
a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 01 03“ na podskupinu odpadov „20 01 33
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03“
5) V ustanovení § 8 ods. 7 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„7. Zberné nádoby, zber, prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje
oprávnená osoba na základe zmluvy so Službami mesta Piešťany. Zber je vykonávaný
v priestoroch Zberného dvora mesta Piešťany a na vytypovaných stojiskách na území mesta
(školské zariadenia – Materské školy, základné školy, Spojená škola, stredné školy a Služby
mesta Piešťany) donáškovým spôsobom. Na zber slúžia nádoby o objeme 1100 l a 120 l. Jedlé
oleje a tuky je potrebné odovzdávať v plastových PET fľašiach s objemom 1 –10 l.“
6) V ustanovení § 9 ods. 4 sa pôvodný text v predposlednom odseku ruší a nahrádza sa
novým textom, ktorý znie:
„K zberným nádobám na netriedený komunálny odpad sa pôvodcom odpadu prideľujú aj zberné
nádoby na triedený zber zložiek komunálneho odpadu o objeme 240 l alebo 1100 l na papier,
zberné nádoby o objeme 240 l alebo 1100 l na plasty, zberné nádoby o objeme 240 l alebo
1100 l na sklo a vrece o objeme 120 l na viacvrstvové tetrapakové obaly podľa typu prevádzky a
množstva vytriedeného odpadu na základe uzatvorenia zmluvy s organizáciou poverenou
zberom odpadov.“
7) V ustanovení § 9 ods. 5 písm. c) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý
znie:
„c) stanovištia nádob na triedený zber zriadi mesto tak, aby boli dostupné pre občanov bytových
domov ako aj občanov rodinných domov produkujúcich komunálny odpad, ktorí nemajú
možnosť triediť niektoré druhy odpadov.“
8) V celom znení VZN sa nahrádza slovné spojenie „zberné stredisko“ slovným spojením
„zberný dvor“
9) V ustanovení § 11 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie:
„3. Iné nakladanie s objemným odpadom (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre
systém zberu KO, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanovišťa
zberných nádob) sa zakazuje.
10) V ustanovení § 13 ods. 1 sa pôvodný text v druhej odrážke ruší a nahrádza sa novým
textom, ktorý znie:
„- odvozom prostredníctvom organizácie poverenej zberom (objednaním zbernej nádoby
hnedej farby o objeme 120 l alebo 240 l)“

11) V ustanovení § 16 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„§ 16
Zberný dvor
1. Zberný dvor mesta Piešťany je zariadenie na zber vytriedených zložiek komunálnych
odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia, ktorý sa nachádza na adrese Žilinská
cesta 122, 921 01 Piešťany v oplotenom areáli bývalého Zväzarmu Piešťany.
2. Zberný dvor slúži na ukladanie odpadu pre:
-

fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa platným
občianskym preukazom,
fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť – vlastníci nehnuteľností, po
predložení dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad (treba predložiť doklad o zaplatení).

3. V zbernom dvore mesta Piešťany je možné zbierať nasledovné druhy odpadov:
Katalóg. č.
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 99
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07
20 03 08
Katalóg. č.
20 01 21
20 01 23
20 01 26
20 01 27
20 01 33
20 01 35

Názov druhu odpadu
Kategória O („ostatný“)
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky – „ viacvrstvové tetrapakové obaly“)
šatstvo
textílie
jedlé oleje a tuky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
odpady inak nešpecifikované (obuv)
biologicky rozložiteľný odpad (z pohrabania lístia, kosenia trávy, z orezávky
stromov a pod.)
zmesový komunálny odpad (odpad z uličných košov)
odpad z čistenia ulíc
objemný odpad (starý nábytok, koberce, matrace)
drobný stavebný odpad
Názov druhu odpadu Kategória N („nebezpečný“)
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

4. Prevádzkovanie Zberného dvora mesta Piešťany zabezpečujú Služby mesta
Piešťany obsluhou Zberného dvora podriadenou štatutárnemu zástupcovi Služieb mesta
Piešťany.
5. Adresa prevádzkovateľa: Valová 1919/44, 921 01 Piešťany.
6. Informácie o Zbernom dvore, druhoch odpadu, ktoré v Zbernom dvore možno uložiť,
prevádzkovej dobe a pokyny pre občanov sú zverejnené na webovom sídle Mesta Piešťany
a na internetovej stránke Služieb mesta Piešťany.
7. Prevádzkovateľ Zberného dvora zabezpečí:
a) zverejnenie prevádzkových hodín a druhov zberaných odpadov,
b) odber oddelených zložiek komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu pre
občanov zdarma, okrem odpadov, za ktoré je stanovený poplatok v súlade s týmto
VZN a VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
c) prevádzkovanie Zberného dvora v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.
8. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na Zbernom dvore inou
osobou ako uvedenou v ods. 2 tohto paragrafu je zakázané.
9. V Zbernom dvore sa zakazuje ukladanie:
 zmesového komunálneho odpadu z domácností,
 zmesového komunálneho odpadu z činnosti prevádzok a stavebného odpadu zo
stavebných firiem,
 odpadu z okolitých obcí (od obyvateľov okolitých obcí a prevádzok).
10. Podmienky ukladania odpadu v Zbernom dvore:
 občania vkladajú odpad do príslušných zberných nádob, označených
veľkoobjemových kontajnerov, skladov alebo vyhradených priestorov Zberného
dvora,
 odpad sa eviduje podľa druhu, množstva a osoby, ktorá ho priviezla do Evidenčného
listu príjmu odpadov,
 osoby, ktoré privezú odpad sa pohybujú v areáli Zberného dvora len v sprievode
zodpovedných pracovníkov.
11. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní
pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na
kúpu novej pneumatiky.
12. Odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu zo Zberného dvora na zhodnotenie,
prípadne zneškodnenie je realizovaný spoločnosťami oprávnenými zabezpečovať túto
činnosť na základe zmluvných vzťahov so Službami mesta Piešťany. Odvoz sa uskutočňuje
v intervale podľa potreby.
13. Prevádzkové hodiny Zberného dvora sú zverejnené aj pri vstupe do zberného dvora.
14. V mimo prevádzkovom čase Zberného dvora je zakázané ponechať odpady v okolí
oplotenia alebo pred vstupnou bránou Zberného dvora. Celý areál Zberného dvora je
monitorovaný kamerovým zabezpečovacím systémom napojeným na Mestskú políciu
Piešťany.“

12) V ustanovení § 17 sa prečíslováva posledný odsek z pôvodného „ods. 3“ na „ods. 4“
19) Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2016 zostávajú v platnosti bez zmien.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. …………… dňa
…………………. .
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............................... .

Mgr. Peter J a n č o v i č, PhD.
primátor mesta Piešťany

