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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zmien a doplnkov ako i zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov na území mesta Sečovce

vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sečovce č. 10/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi , elektroodpadmi z domácností a biologicky rozložiteľnými kuchynskými
a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta Sečovce.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym
odpadom (ďalej len KO) a jeho zložkami, s drobným stavebným odpadom (DSO) , vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, s elektroodpadom z
domácnosti , najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti ako aj o miestach určených
na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade s
týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností 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 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým
osobám na individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo
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uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Stavené odpady sú všetky druhy odpadu, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti ( napr. betón, tehly,
škridle, keramika, materiály na báze sadry, drevo, sklo, plasty, asfalt, decht, výrobky z dechtu,
vyťažená zemina, izolačné materiály, zmesný a demolačný odpad).
Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady vznikajúce zo stavebných úprav, udržiavacích prác a
drobných stavieb zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie.
Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie je povinný
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri
výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
Objemný odpad (Oo) je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá
zberovým nádobám podľa tohto VZN (nepotrebný nábytok, sanita, vaňa, dvere,
elektrospotrebiče, koberce, plechové rúry a ďalšie).
Nebezpečný komunálny odpad je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý ma jednu alebo
viac nebezpečných vlastností a znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu,
prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje životné prostredie ( batérie,
akumulátory, žiarivky, oleje a tuky, kyseliny, zásady...)
Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb. Elektroodpadom sú:
veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné
zariadenia, spotrebná elektronika, svetelné zdroje, elektrické a elektronické nástroje/ s výnimkou
veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov/, hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje / s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty/.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh
odpadu.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad( BRKO) zo záhrad a z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov/ § 2 ods. 23 zákona o odpadoch/
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 Komunálne odpady
Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky
v držbe.
Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie
odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky
v držbe / § 2 ods. 25 zákona o odpadoch/.
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 vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.
Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získavanie látok alebo energie.
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi
Oprávnená organizácia na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta je právnická alebo
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fyzická osoba- podnikateľ, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s mestom uzatvorenú zmluvu/
§ 39 ods. 10 zákona o odpadoch/ a zároveň má na zabezpečenie výkonu požadovaných činností
súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Harmonogram vývozu odpadu je rozpis , v ktorom sú uvedené dni zberu a prepravy zmesového
komunálneho odpadu a zber a prepravy vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky držiteľa
odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá
oprávnenej organizácii.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa
osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.
Ak mesto zavedie na svojom území alebo jej časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov KO
alebo pre niektoré kategórie pôvodcov KO, je povinný umožniť pôvodcom KO, ktorých sa tento
zber týka,
a)individuálne určenie intervalu odvozu KO z miesta určeného mestom, pričom u iných ako
biologicky rozložiteľných KO môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní,
b) výber veľkosti zbernej nádoby je možný z týchto typov: 110 l, 1100 l ak ide o pôvodcov KO,
ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej
nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne mesto.
Mesto, na ktorom území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť
množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)množstvo ním vyprodukovaných KO je presne merateľné,
b)KO je až do času jeho odvozu vhodne zabezpečený pred stratou, odcudzením alebo iným
nežiaducim účinkom.
Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby určené mestom. Na
verejnom priestranstve toto miesto určí mesto.
Zberný dvor je miesto určené mestom, na ktoré môžu pôvodcovia komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu ukladať určené vytriedené zložky komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľné zložky komunálneho odpadu spôsobom
popísaným v prevádzkovom poriadku zberného dvora.
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov
a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so
zákonom o odpadoch.
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrch zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom
pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby / interná skládka/,
ako aj miesto, ktoré sa trvalo / dlhšie ako jeden rok/ používa na dočasné uloženie odpadov. Za
skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich úpravy pred ich
ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas
ich uloženia pre ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich
zneškodnením nepresahuje jeden rok.
Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva
mesta Sečovce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
spracovaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich
dosiahnutie.
Za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa pre účely tohto VZN považujú najmä tie zložky
KO, ktoré sú v katalógu odpadov uvedené ako nebezpečné odpady.
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§3
Pravidlá nakladania s odpadmi
1. Spôsob nakladania s odpadom na území mesta Sečovce je súčasťou programu odpadového
hospodárstva mesta, ktorý schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v stanovených termínoch.
2. Mesto na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva a plnením
svojich zákonných povinností zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva.
3. Pôvodca odpadu a mesto sú
povinní dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch. Ten , komu na základe rozhodnutia alebo povolenia vyplývajúceho zo zákona,
vznikajú povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj
v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením/ § 18 ods.1 zákona o odpadoch/
5. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať a to takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo
k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako je v súlade so zákonom
c) ukladať odpad zo zelene a záhrad do zberných nádob na komunálny odpad (KO)
d ) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
e) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, zneškodňovať odpad
spôsobom injektáže čerpateľných zdrojov do vrtov, soľných baní, prírodných úložísk a
zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov, studní),
f) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní olejov do
pôdy.
i) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov
j) do zberných nádob ukladať objemný odpad, odpad zo zdravotníckych zariadení, zdravotne závadné
odpadky z výrobní a predajní potravín a mäsa( aj z reštaurácií), iný odpad živočíšneho pôvodu (
perie, trus domácich hospodárskych zvierat), nebezpečný odpad ( rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce látky, cytotoxické
a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo
obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov, rádioaktívny, výbušný, horľavý,
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žieravý a infekčný odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo
žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
k) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, spaľovať lístie, trávu
a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku.
l) svojvoľne vytvárať skládky,
6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad
v rozpore so zákonom, je povinný to bezodkladne oznámiť obvodnému úradu životného prostredia a
mestu v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza / § 18 ods.7 zákona o odpadoch/
7.Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného
orgánu štátnej správy alebo mesta začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie
odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch . Takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady
alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom / §
18 ods. 8 zákona o odpadoch/
8.Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom,
zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady príslušný úrad životného prostredia, ak
ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečí
na vlastné náklady mesto, na ktorého území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.
9.Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady
odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo
narušuje estetický vzhľad mesta či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho
vyradenia z evidencie vozidiel.
§4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
2. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, okrem
zberu odpadu z elektrozariadení z domácností a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, sa platí mestu miestny poplatok.
3. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo len ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na území mesta, je povinný
na vyžiadanie mesta umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište kontajnerov
a zberných nádob a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s DSO
4. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN mesta.
Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste,
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c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené mestom a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste.
d ) umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je
možné, určí stanovište zberných nádob mesto,
e) starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolie zberových nádob,
f) ukladať KO do zberových nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri
ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie
g) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob na komunálny odpad, ak takáto
situácia nastane, je povinný prehodnotiť počet zberných nádob
h) v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde je viac prevádzok, umožniť oprávnenej
organizácii poverenej zberom vjazd do areálu, aby bolo možné v deň vývozu vykonať vývoz
odpadu / platí pre fyzické osoby- podnikateľov a právnické osoby/
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) svojvoľne presúvať bez oznámenia obci zberné nádoby alebo stanovištia zberových nádob,
b) spaľovať KO v zberových nádobách, poškodzovať zberné nádoby alebo ich označenie,
c) zhromažďovať a skladovať KO a DSO na verejných miestach, na chodníkoch, na parkoviskách a
na zeleni,
d) uložiť alebo ponechať odpad mimo určené zberné nádoby
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov / s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne/ na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s mestom / oprávnená organizácia/, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samo. Mesto v zmluve
podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto
odpadov tak, aby bola dodržaná platná legislatíva zákona o odpadoch, program odpadového hospodárstva
mesta a platné všeobecné záväzné nariadenie mesta.
6. Povinnosti oprávnenej organizácie:
a) vyprázdňovať zberové nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým,
požiarnym a iným závadám, prípadne ku škode na majetku a k poškodeniu životného prostredia,
b) premiestniť naplnené zberové nádoby zo stanovišťa zberových nádob na dobu potrebnú na ich
vyprázdňovanie,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť na pôvodné miesto,
d) ak v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec znečistí verejné
priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je povinná znečistenie okamžite
odstrániť,
e) v prípade poškodenia zberovej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu do 3
dní,
f) ak obsahuje zberová nádoba iné zložky KO ako je určené, prípadne iné druhy odpadov, ako je
KO, bude vyprázdnená na náklady držiteľa odpadu,
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g) dodržiavať dohodnutý harmonogram vývozu odpadu,
h) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu /
poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla.../, najneskôr však do 48 hodín,
i) zaraďovať jednotlivé druhy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, s ktorými
nakladá na území mesta, podľa platného Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu
o množstve a druhu prijatých odpadov, spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia

§5
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a DSO

Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného
odpadu, odpadu zo septikov na území mesta Sečovce môže len ten, kto má s mestom Sečovce uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti, ďalej len oprávnená organizácia.
1. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO.
a) na území mesta pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú
KO do zberových nádob 110 l, 1100 l , vrecia 110 l, sa uplatňuje intervalový systém zberu,
b) zber prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území mesta výhradne Mesto Sečovce
prostredníctvom technických služieb,
c) každý držiteľ odpadu je povinný používať určený typ zberových nádob podľa oprávnenej
organizácie na KO zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN,
2. Na ukladanie vyseparovaných zložiek KO vrátane odpadov z obalov pre fyzické osoby, fyzické
osoby- podnikateľov a právnické osoby sa používajú nasledovné zberné nádoby:
-110 l nádoba na zmesový komunálny odpad - 20 03 01 pre fyzické
osoby - podnikateľov 1 x za týždeň
a na vyseparované zložky KO:
plastové vrece modré na papier
plastové vrece žlté na plasty

– 20 01 01
.... - 20 01 39

plastové vrece hnedé na tetrapack – 15 01 05
plastové vrece na kovové obaly

- 15 01 04

jutové vrecia na sklo zmiešané

- 20 01 02

- 1100 l nádoba na zmesový komunálny odpad - 20 03 01
- pre právnické osoby – 1 x týždenne
na vyseparované zložky KO :
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1100 l zelená na sklo zmiešane

- 20 01 02

1100 l modrá na papier

- 20 01 01

1100 l žltá na plasty

- 20 01 39

1100 l hnedý na tetrapack

......... - 15 01 05

1100 l čierny na kovové obaly

- 15 01 04

- 1 x za mesačne
3. Interval odvozu KO: fyzické osoby IBV
- 110 l nádoby na zmesový komunálny odpad - 1 x za 2 týždne
- plastové vrecia modré na papier
- plastové vrecia žlté na plasty
- plastové vrecia čierne na kovové obaly
- plastové vrecia hnedé na tetrapack
- jutové tkané vrecia na sklo bezfarebné
- 1 x mesačne
fyzické osoby KBV
- 1100 l nádoba na zmesový komunálny odpad - 1 x týždenne
- 1100 l nádoba modrá na papier

- 1 x mesačne

- 1100 l nádoba zelená na sklo

- 1 x mesačne

- 1100 l nádoba žltá na plasty

- 1 x mesačne

- 1100 l nádoba hnedá na tetrapack

- 1 x mesačne

- 1100 l nádoba čierna na kovové obaly

- 1 x mesačne

fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby
- 110 l a 1100 l nádoba na zmesový komunálny odpad - 1 x týždenne
- plastové vrecia na papier, plasty, sklo a kovy, tetrapack
- 1 x mesačne
Zberné nádoby pre KBV:
- 1100 l nádoba je určená spravidla pre 80 obyvateľov
4. Oprávnená organizácia zneškodňuje KO výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie KO, spĺňajúce
ich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
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5. Náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie KO sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne

.

odpady a drobné stavebné odpady (zákon č 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení).
6. KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách mesta je zberaný uličnými
odpadovými nádobami. Zber uličných odpadových nádob zabezpečuje Mesto Sečovce. Do uličných
odpadových nádob je zakázané ukladať iný ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte osôb
na verejných priestranstvách ( KO a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady
z trhovísk, odpad zo zelene a pod.).Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob
na to určených a neznečisťovať verejné priestranstvá .
7. Pôvodca DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky : kovy, sklo, plasty, ostatný
odpad .DSO je tvorený:
- 17 01 01 - betón
- 17 01 02 - tehly
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika
- 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
- 17 06 05 - stavebné materiály obsahujúce azbest, tento odpad je povinný na vlastné náklady odstrániť
pôvodca odpadu
- 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
8. Odpad s katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú
zeminu inú ako uvedenú v 17 05 05 je pôvodca povinný odviesť na skládku TKO V. Ozorovce
9. Držitelia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva,
alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta využitím verejného priestranstva
takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmerného znečisťovania
okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
10. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä:
- vhadzovať ho do zberných nádob
- ponechať ho bez zneškodnenia na kontajnerovom stanovišti
11. Ak si bežné udržiavace práce realizuje občan ako fyzická osoba, môže tento odpad odovzdať
v zbernom dvore alebo uložiť do veľkoobjemových kontajnerov. Množstvo takto vzniknutého odpadu je
v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
12. Pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu v areáli zberného dvora je pôvodca odpadu povinný
preukázať sa občianskym preukazom a kópiou stanoviska k ohláseniu stavebných úprav alebo
udržiavacích prác. V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu stavebného úradu, občan uvedie presný
rozsah vykonaných prác.
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§ 6
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu
1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu od občanov mesta sa uskutoční najmenej 2 x ročne na
náklady mesta z určených stanovíšť a to za predpokladu, že objemný odpad vznikol na území mesta.
2. Mesto Sečovce zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
horeuvedeného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému
v meste ( úradná tabuľa a ďalšie informačné tabule, webová stránka mesta, mestský rozhlas, miestne
noviny) , pričom bude oznámený termín a podmienky jeho zberu.
3. Mimo bodu a) má pôvodca možnosť po predložení občianskeho preukazu odovzdať objemný odpad (v
obmedzenom množstve) v zberovom dvore v pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. a v
sobotu v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. Náklady na dopravu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
§7
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu zo
záhrad , cintorínov a z parkov
1. Pod biologicky rozložiteľným odpadom / tzv. zelený odpad/ sa rozumie najmä burina, neupotrebiteľné
zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov a kríkov, lístie, tráva, odpad z parkov a verejných priestranstiev
a pod.
2. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad,
alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.
3. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať, pokiaľ
nemajú iné využitie.
4. V meste Sečovce sa biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, cintorínov a záhrad
a zhodnocuje:

zneškodňuje

a) celoročným odberom biologicky rozložiteľného odpadu v areáli zberného dvora
b) pristavením vozidla oprávnenej organizácie a jeho naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej
potreby počas celého roka
c) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach určených mestom. Zber
uskutoční oprávnená organizácia. Termín zberu bude občanom oznámený zvyčajným spôsobom
d) odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajneroch umiestnených v areáli
cintorína. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať odpady z jeho
údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré
nepochádzajú z cintorína
5. Odpad z drevín sa zhodnocuje:
a) u drevín podliehajúcich vydaním povolenia na jeho výrub sa drevná hmota zneškodňuje podľa zákona
o odpadoch na vlastné náklady žiadateľa o výrub,
b) odpadové dreviny do priemeru 17 cm sa v zbernom dvore štiepkujú a následne kompostujú alebo
energeticky zhodnocujú
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§8
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu v záhradkárskej osade „Stašov“
1. Pôvodca KO je povinný ho odviesť na vlastné náklady do zbernej nádoby v mieste trvalého
pobytu.
2. Biologicky rozložiteľný odpad (lístie, odpad zo zelene a záhrad) je povinný kompostovať
3. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.
§9
Systém zberu použitého jedlého oleja z domácností
1. Použitý jedlý olej v PET fľaši je možné odovzdať priamo na zbernom dvore.
§10
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu s obsahom škodlivín.
1.Zberný dvor slúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia
povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné uskladnenie. Zberný dvor je zriadený u
organizácie poverenej zberom, kde pre jednotlivé zložky odpadov s obsahom škodlivín sú zabezpečené
vhodné nádoby.
2.Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať spolu
s ostatnými komunálnymi odpadmi.
3.Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia si zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania zabezpečujú na vlastné
náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou osobou.
4. Náklady na dopravu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
5. Zberný dvor slúži na celoročný zber týchto separovane zbieraných zložiek KO s obsahom škodlivín :
- 13 02 05 - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje,
- 13 02 06 - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
- 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
- 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
- 20 01 13 - rozpúšťadlá,
- 20 01 19 - pesticídy,
- 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- 20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie,
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- 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti.
§ 11
Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti
1. Občania mesta môžu celoročne odovzdávať elektroodpad z domácností v zbernom dvore. Elektroodpad
musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.
2. Elektroodpad z domácností sa člení na:
a) veľké domáce spotrebiče, chladničky a mrazničky, informačné technológie a telekomunikačné
zariadenia, spotrebná elektronika, televízne prijímače a obrazovky z osobných počítačov, svetelné
zdroje s obsahom ortuti
b) malé domáce spotrebiče
3. Skladovanie týchto elektroodpadov na zbernom dvore bude zabezpečené proti vplyvu atmosferických
zrážok. Miesta určené na skladovanie elektroodpadu budú mať zabezpečené účinné zachytávanie
a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.
§ 12
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
1 Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, vlasy, chlpy,
trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítky, v malom množstve aj
drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní
zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych
služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.
2 Prevádzkovatelia kuchyne na území mesta sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní:
a) Zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu zo svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na
ukladanie takéhoto druhu odpadu / zamedzenie šírenia pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu
z nádoby,,,/
b) Zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu nespôsobovalo
žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných nežiaducich účinkov
takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1 x za 7 dní,
c) Primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa
k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce, iné živočíchy a verejnosť,
d) Zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch alebo
pozemkoch, ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných
priestranstvách je zakázané
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne / nie sú súčasťou miestneho poplatku za odvoz
odpadu/.
4. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť
o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt
spĺňal aj osobitné požiadavky.
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5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje
sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia
na nakladanie s týmto odpadom.
6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá
v útulkoch, na chovných staniciach .../ nariadenie EP a Rady č. 1069/2009/.
§ 13
Nakladanie s Kalom zo septík a žúmp

1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septík a žúmp môžu vykonávať len organizácie, ktoré majú
na túto činnosť oprávnenie.
2. Majitelia septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú povinní na vlastné
náklady zabezpečiť zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.
3. Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinní uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo
septika alebo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii oprávnenou osobou po dobu 3
rokov.

§ 14
Nakladanie s humánnymi a veterinárnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami
1. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 2 001 31 a 20 01 32,
ktoré je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
§ 15
Nakladanie s komunálnymi odpadmi z verejných priestranstiev a verejných komunikácií

1 Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií zabezpečuje
mesto na svoje náklady pravidelne počas celého roka prostredníctvom oprávnenej organizácie, vrátane
zberu posypového materiálu po zimnej údržbe. Mesto rozhoduje o druhotnom využití zozbieraného
posypového materiálu / resp. o jeho zneškodnení v súlade so zákonom o odpadoch/.
2. Na verejných priestranstvách mesto zabezpečí na vlastné náklady v dostatočnom počte verejné
odpadkové koše, rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach mesta podľa skutočných potrieb podľa počtu
obyvateľov a zabezpečí ich pravidelné vyprázdňovanie a ich údržbu.
3. Do verejných odpadkových košov je zakázané ukladať odpady vyprodukované v prevádzkach
právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov, triedené zložky odpadu a ďalšie odpady, ktoré nie sú
určené na tieto odpadkové koše.

§ 16
Zberný dvor
1.Na území mesta je zriadený zberný dvor pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu
ich následného spracovania, resp. zneškodnenia v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľom tohto
zberného dvora na ulici SNP 900/118 sú Technické služby mesta Sečovce.
2. V zbernom dvore je možné za účelom ďalšieho spracovania alebo následného zneškodnenia
oprávnenou organizáciou dočasne uložiť nasledovný odpad:
a) papier, sklo, plasty, kovy,
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b) drobné stavebné odpady,
c) objemný odpad,
d) nebezpečné odpady,
e) pneumatiky
3. Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedá za naloženie s odovzdaným odpadom v súlade s platnou
legislatívou.
4. Zberný dvor je prístupný celoročne v prevádzkovom čase všetkým obyvateľom mesta a to po
predložení dokladu totožnosti.
5. Pôvodca odpadu / obyvateľ mesta / je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora riadiť
pokynmi správcu .
6. Kvalitatívne požiadavky na zhromažďované odpady.
a) veľkoobjemový odpad (20 03 07) - odpad nesmie z dôvodu jeho trvalého zneškodnenia obsahovať
nebezpečné látky (najmä ťažké kovy, chemikálie, ropné produkty alebo stlačené plyny). Veľkoobjemový
odpad je v zbernom dvore umiestňovaný do otvoreného veľkoobjemového kontajnera, alebo na spevnenú
plochu
b) kovy (20 01 40) – železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie a
pod.). Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienky ľahkej manipulácie s
nimi. Kovy majú vyčlenenú betónovú plochu pri zbernom dvore NO
c) batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené akumulátory
obsahujúce tieto batérie (20 01 33) - N. Obaly akumulátorov nesmú byť poškodené. V zbernom dvore je
zhromažďovaný v špeciálnom kontajneri
d) drobný stavebný odpad (17 01 07, 17 05 04, 17 09 04) - O. Najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebnú
suť nesmie presahovať 30 cm. V prípade, že DSO obsahuje stavebné drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie
(pokiaľ je to možné). Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi. Do
zberného dvora nie je do volené dovážať znečistený stavebný odpad
§ 17
Priestupky a pokuty
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§18 ods. 4 písm. b))
a s týmto VZN- pokuta 165,96 €,
b) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na iné miesto, než
na miesto určené mestom podľa zákona o odpadoch (§18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c) )
a s týmto VZN- pokuta do 165,96 €,
c) neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, že na jeho pozemku bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch ( §18 ods. 7 ) a s týmto VZN- pokuta do
165,96 €,
d) neposkytne mestom požadované údaje v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch (§39 ods. 12) a s týmto VZNpokuta do 165,96 €,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom o odpadoch (
§ 40c ) a s týmto VZN- pokuta do 165,96 €
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2. Za porušení ustanovení zákona o odpadoch a tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osoboupodnikateľom, môže mesto podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €
3. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až e) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za priestupky sú
príjmom rozpočtu mesta.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov).
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa
ods. 2 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona o odpadoch a tohto VZN. Pri
ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
§ 18
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN
1.Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať:
a) poverení zamestnanci mesta,
b) hlavný kontrolór,
c) mestská polícia,
d) iné osoby poverené vedením mesta
§ 19
Záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa
17.10.2013 uznesením č. 135/2013 zo 17.10.2013.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší pôvodné VZN č. 4/2010 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na
území mesta Sečovce".
3. Toto nariadenie Mesta Sečovce nadobúda účinnosť 6.11.2013

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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