Mestské zastupiteľstvo v Jelšave vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Jelšava o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Jelšava

I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym
odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov,
o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, o
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného dvora a o
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
II. Časť
Základné ustanovenia
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten,
kto 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 osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. 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.
5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
7. 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.
8. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
9. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
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výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti 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 obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
10. Drobný stavebný odpad 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.
11. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
12. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
13. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
14. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaérobným
spôsobom alebo aérobným spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
15. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
16. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
17. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na
jeden deň, pričom mesto o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste
obvyklým.
18. Množstvový zber je zber zmesového komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
III. časť
Program odpadového hospodárstva
1) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva mesta Jelšava v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, spracovávaný v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva
podľa zákona o odpadoch a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva
územnej oblasti a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálnej vhodnej
prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu,
opatrenia na ich plnenie a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov
a ustanovení tohto zákona.

3
2) Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré
sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, charakteristiku aktuálneho stavu
odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť.
3) Povinnosť pôvodcu odpadov vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj
drobné stavebné odpady mesto Jelšava, na území ktorého tieto odpady vznikajú.
4) Záväzná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania
s určenými druhmi a množstvami
odpadov v určenom čase (prúdy odpadov),
polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na
ich dosiahnutie a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov
a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov.
5) Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových
zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné
nakladanie s odpadmi.
6) V prípade, že sa po schválení programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre obsah jeho programu, je pôvodca odpadov povinný svoj program
aktualizovať.
7) Pôvodcovia odpadov a mesto sú povinní schválený program dodržiavať.
IV. časť
Základné práva a povinnosti
Práva pôvodcu odpadu
1) Pôvodca odpadu má právo na:
a) zabezpečenie 1 100 l a 120 l zberných nádob a plastových vriec v množstve a druhu zodpovedajúcim systému zberu,
b) zber a pravidelný odvoz komunálneho odpadu a vytriedených zložiek z komunálneho
odpadu podľa harmonogramu,
c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu v intervaloch podľa
tohto nariadenia, najmenej 2-krát do roka,
d) informácie o harmonograme zberu komunálneho odpadu, triedených zložiek odpadu a o
zberných miestach.
V. časť
Povinnosti pôvodcu odpadu
1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu, triedených zložiek (papier, plasty, sklo,
kovy, jedlé oleje a tuky, odev, textil a kompozitné obaly), drobného stavebného odpadu,
objemového odpadu, odpadu z domácností s obsahom škodlivín vrátane eletroodpadu,
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b) ukladať do zberných nádob, kontajnerov, plastových vriec iba komunálny odpad, ktorý je
vedený v katalógu odpadov pod skupinou č. 20 (súčasťou ktorého sú aj odpadové obaly
skupiny č.15) označený písmenom O ako ostatný odpad,
c) mať zbernú nádobu, kontajner, plastové vrecia na komunálny odpad,
d) mať dostatočný počet kontajnerov a zberných nádob, v závislosti od počtu obyvateľov
rodinného resp. bytového domu, aby nedochádzalo k preťažovaniu, poškodzovaniu
a nadmernému hromadeniu odpadov v kontajneroch,
e) udržiavať zberné nádoby a kontajnery v stave spôsobilom na vývoz
poškodenia zabezpečiť opravu,

a v prípade ich

f) vykonávať podľa potreby dezinfekciu zberných nádob na komunálny odpad, najmä
v letnom období, najmenej však 2 x ročne,
g) zabezpečiť poriadok okolo zberných nádob a kontajnerov a nezhromažďovať okolo nich
odpad s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu, objemného odpadu, biologického
odpadu a stavebného odpadu. V rodinných a bytových domoch je za to zodpovedný
vlastník nehnuteľnosti,
h) zabezpečiť zbernú nádobu tak, aby odpady z nej neboli odcudzené. V prípade, že sa tak
stane a odpad s identifikáciou (listy, pohľadnice, účty...) bude umiestnený na nehnuteľnosti
v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN, zodpovedný za umiestnenie odpadu je
majiteľ odpadu, ktorý je povinný tento odpad na vlastné náklady odstrániť a zlikvidovať
podľa zákona o odpadoch,
ch) nevyberať odpad zo zberných nádob, vriec, kontajnerov a odpadových košov umiestnených na verejnom priestranstve a neznečisťovať tak okolie,
i) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na určenom
stanovisku,
j) chrániť zberné nádoby a kontajnery pred poškodením a odcudzením,
k) neukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo vriec na komunálny odpad –
rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, problémové látky, pre ktoré
existuje zber alebo výkup napr.: odpadové motorové oleje, olovené akumulátory, lieky,
horúci alebo vychladnutý popol, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu hospodárskych zvierat,
veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat, odpad zo žúmp a septikov, biologický odpad,
ktorý je možné skompostovať, alebo ináč zhodnotiť a iný odpad, ktorý by svojim zložením
ohrozil životné prostredie, zdravie obyvateľov a zamestnancov oprávnenej osoby,
l) zberné nádoby z rodinných domov ponechať na verejnom priestranstve len po dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie, po ich vyprázdnení je povinný ju uložiť na pozemok,
ktorý užíva,
m) ohlásiť správcovi poplatku na referáte miestnych poplatkov za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad a pokladne najneskôr do jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, počet osôb, zamestnancov,
študentov, ako aj vznik, zmenu a zánik zapojenia sa do systému zberu,
n) platiť mestu miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov určený podľa počtu osôb,
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o) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného vývozu odpadu
alebo nespôsobil narušenie systému zberu,
p) nespaľovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v kontajneri,
v záhrade a iných nehnuteľnostiach a na verejných priestranstvách,
r) umožniť prístup kontrolným orgánom – pracovníkom mestského úradu, na stanovište
kontajnerov alebo zberných nádob,
s) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
a reštauračným odpadom,
t) prevádzkovateľ kuchyne a 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 s drobnými stavebnými
odpadmi,
u) ak je držiteľom starého vozidla, zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla na
spracovanie držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie
starého vozidla hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi.
VI. časť
Povinnosti a práva mesta
1) Mesto je povinné zabezpečiť:
a) podrobnú informovanosť občanov o spôsobe zberu komunálneho odpadu, o zapojení sa do
triedeného zberu odpadov v meste (vrátane odpadov z obalov), o rozsahu triedenia
a harmonogramoch vývozu zverejnením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle
mesta,
b) jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov,
c) zberné nádoby, kontajnery, vrecia zodpovedajúce systému zmesového zberu a triedeného
zberu zložiek komunálnych odpadov (vrátane odpadov z obalov) a drobných stavebných
odpadov,
d) minimálne 2-krát ročne zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu a objemných odpadov, na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia,
e) zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
ktorý bol umiestnený na pozemkoch v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne
skládky), ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu,
f) zhodnotenie biologického odpadu z parkov a z cintorínov v malej kompostárni, ktorá je
súčasťou zberného dvora,
g) aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu
odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov
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v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných
povinností,
h) evidenciu materiálového toku odpadu,
i) vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad. Povinnosť sa nevzťahuje na obec, ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie
týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 alebo ak to neumožňujú
technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko
osídlených oblastiach, preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad
alebo je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi
odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku,
j) umožniť výrobcovi elektrozariadení prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností,
k) umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne na jeho
náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a užívať v rozsahu potrebnom na tento
účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
2) Mesto je oprávnené:
a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve,
b) v rámci plnenia povinností podľa zákona o odpadoch požadovať od prevádzkovateľa
kuchyne, alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, potrebné informácie,
c) uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom,
d) rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob a kontajnerov v prípade, ak
pôvodca neprispôsobí ich počet a objem množstvu ním produkovaného odpadu.
VII. časť
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – čierne plastové
nádoby alebo plechové nádoby.
1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia mesta
takto:
a) v rodinných domoch – nádoba objemu 110 l resp. 120 l, pričom platí intenzita vývozu 26
krát ročne. Intenzita vývozu je stanovená na základe doterajších skúseností s množstvom
produkovaného odpadu.
b) v bytových domoch a na určených stanovištiach v meste – nádoba o objeme 1100 l, pričom
platí intenzita vývozu 52 krát ročne.
c) pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby platí intenzita vývozu 52 krát ročne.
d) Na základe posúdenia konkrétnych podmienok tvorby zmesového komunálneho odpadu a
nakladania s ním môže mesto zmeniť počet zberných nádob, ich objem alebo intenzitu ich
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vývozu. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad sú zahrnuté v miestnom
poplatku.
e) Veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 – 7 m3 sa používajú na objemný odpad, odpad z
trhovísk a čistenia ulíc, prípadne aj na zmesový komunálny odpad (cintorín a pod.).
Predmetné kontajnery sú umiestené na Zbernom dvore Jelšava, Teplická ulica č. s. 252, kde
môžu obyvatelia mesta uvedený odpad umiestniť počas prevádzkových hodín zberného dvora.
Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných
stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať na Zbernom dvore Jelšava, Teplická
ulica č. s. 252, Jelšava. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude
na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok, ktorý uhradí priamo na mieste
odovzdania kompetentnému pracovníkovi. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú týždennú
evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej
bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Drobný
stavebný odpad bude od konkrétnej fyzickej osoby prevzatý až po preukázaní totožnosti
predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní
vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov.“ Drobný stavebný odpad
nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.
VIII. časť
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný ich zhodnocovať
na domácom kompostovisku alebo zabezpečiť ich odovzdanie do malej kompostárne, ktorá sa
nachádza na zbernom dvore na Teplickej ulici č. s. 252 počas prevádzkových hodín.
Odovzdanie tohto odpadu na v kompostárni je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo
záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať
predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom
miesto ako na mieste na to určenom je v zmysle zákona priestupkom.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností a
kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. V zmysle ustanovenia § 81 ods. 21 písm. d) zákona mesto nemá na svojom území zavedený
a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad z domácností.
2. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný jej prevádzkovateľ:
- tento odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,
- náklady spojené s jeho zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku),
- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
- ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom.
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IX. časť
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
V rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek
komunálnych odpadov (komodít) sa používajú tieto zberné nádoby:
- MODRÝ KONTAJNER o objeme 1100 l, 240 l, 120 l a vrecia – na zber papiera a lepenky;
- ZELENÝ KONTAJNER o objeme 1100 l, 240 l, 120 l a vrecia – na zber skla a sklenených
črepov;
- ŽLTÝ KONTAJNER o objeme 1100 l, 240 l, 120 l a vrecia – na zber plastov,
viacvrstvových kombinovaných obalov (tetrapak) a kovových obalov.
Intenzita vývozu nádob z rodinných domov a bytových domov je stanovená 1-krát
mesačne podľa harmonogramu vývozov príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov a
spoločnosťou vykonávajúcou zber a prepravu odpadov na území mesta.
Obyvatelia mesta môžu na základe preukázania sa dokladom totožnosti vytriedené zložky
komunálnych odpadov (papier, plasty a sklo) odovzdať bezplatne aj na Zbernom dvore
Jelšava, Teplická ulica č. s. 252, Jelšava počas prevádzkových hodín.
Zber papiera sa realizuje aj kalendárovým zberom prostredníctvom firmy Brantner Gemer
s. r. o. Rimavská Sobota priamo od obyvateľov výmenou za hygienické potreby (toal. papier,
hyg. vreckovky,...) minimálne 4-krát ročne. O uskutočnení zberu a určení stanovíšť na
odovzdanie predmetných druhov odpadu sú obyvatelia informovaní prostredníctvom oznamu
v mestskom rozhlase, na webovom sídle mesta a na úradných tabuliach v meste.
Kovy a kovové obaly
Mesto Jelšava má zvedený systém zberu kovov a kovových obalov spolu s komoditou
PLASTY, z ktorej následne po zbere zberová spoločnosť zabezpečí ich dotriedenie, alebo
môžu obyvatelia kovy a kovový odpad umiestniť do nádoby na kovy, ktorá je umiestená
v areáli Mestského úradu Jelšava.
Kovy a kovové obaly je možné odovzdať aj v „zberni odpadu“ R+R s. r. o., Námestie
republiky 511, Jelšava. Uvedená spoločnosť má s Mestom Jelšava uzatvorenú zmluvu
o vykonávaní zberu.
Jedlé oleje a tuky
Odovzdávanie tohto odpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu
zabezpečované minimálne 4-krát ročne počas kalendárového zberu prostredníctvom firmy
Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota priamo od obyvateľov výmenou za hygienické
potreby (toal. papier, hyg. vreckovky,...). O uskutočnení zberu a určení stanovíšť na
odovzdanie predmetných druhov odpadu sú obyvatelia informovaní prostredníctvom oznamu
v mestskom rozhlase, na webovom sídle mesta a na úradných tabuliach v meste.
Elektroodpady z domácností
Zber elektroodpadov je zabezpečovaný prostredníctvom firmy Brantner Gemer, s. r.
o. Rimavská Sobota, na základe zmluvy s mestom. Zber odpadov je organizovaný
mestom minimálne 2-krát ročne a to podľa harmonogramu vývozov, obyvatelia sú
o vývoze informovaní aj prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamu zverejneného na
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úradnej tabuli a na webovom sídle mesta najmenej 1 týždeň pred zberom. Obyvatelia sú
povinní likvidovať odpad z domácností s obsahom škodlivín len týmto spôsobom.
Použité automobilové batérie a akumulátory
Zber automobilových batérií a akumulátorov je zabezpečovaný prostredníctvom firmy
Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota, na základe zmluvy s mestom. Zber odpadov je
organizovaný mestom minimálne 2-krát ročne a to podľa harmonogramu vývozov,
obyvatelia sú o vývoze informovaní aj prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamu
zverejneného na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta najmenej 1 týždeň pred zberom.
Drobné elektrozariadenia a batérie
Na prízemí budovy mestského úradu je umiestená nádoba na zber drobných
elektrozariadení a batérií – E-Box, do ktorého môžu obyvatelia vhadzovať batérie
a akumulátory ako aj drobné elektrospotrebiče napr. nefunkčné kalkulačky, telefóny, varné
kanvice, sušiče, prehrávače,... počas úradných hodín mestského úradu.
Pneumatiky
Odpadové pneumatiky je možné odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj
v servisoch, v ktorých sa výmena pneumatík realizuje. Spätný odber sa v uvedených
prevádzkach realizuje bezplatne a bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru. Pneumatiky nemôžu obyvatelia odovzdať na Zbernom dvore Jelšava.
Šatstvo, textil, hračky
Šatstvo, textil, obuv a hračky môžu obyvatelia mesta umiestňovať do kontajnerov na to
určených, ktoré sú celoročne rozmiestené na rôznych častiach mesta.
Lieky
Pôvodca odpadu liečiv po expiračnej dobe alebo nepoužitých zostatkových liečiv je
povinný ich odovzdať do lekárne na Tomášikovej ulici v Jelšave.
X. časť
Spôsob zberu objemného odpadu.
Odovzdávanie tohto odpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu
zabezpečované bezplatne počas celého roka na Zbernom dvore Jelšava, Teplická ulica č. s.
252, Jelšava počas prevádzkových hodín. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na
zberný dvor na vlastné náklady a preukázať sa dokladom totožnosti.
XI. časť
Prevádzkovanie zberného dvora
Zberný dvor Jelšava sa nachádza na Teplickej ulici č. s. 252, Jelšava, prevádzkovateľom
ktorého je firma FÚRA s. r. o. Rozhanovce. Na zberný dvor môžu obyvatelia mesta po
predložení preukazu totožnosti bezplatne odovzdať papier a lepenku, sklo, plasty, objemný
odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Poplatok za odovzdaný drobný stavebný
odpad (DSO) je určený Všeobecne záväzným naradením o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Jelšava. Poplatok
za odovzdaný drobný stavebný odpad bude uvedený a započítaný v rozhodnutí poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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XII. Časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Nezákonne umiestnený odpad v k. ú. mesta Jelšava môžu obyvatelia nahlásiť na referáte
životného prostredia, odpadového hospodárstva MsÚ Jelšava na telef. čísle 058/4482422
alebo 0915 837 162 alebo elektronicky na e-mail mestskyurad@jelsava.sk.
XIII. Časť
Kal zo septikov a žúmp
1) Prevádzkovateľ žumpy je povinný:
a) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k žiadnym únikom skladovaných
odpadov do okolia a k ohrozeniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov, alebo životného
prostredia a musia byť vybudované v súlade s osobitnými predpismi (odkaz na zák. č.
79/2015 Z. z. o odpadoch, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov),
b) s prihliadnutím na objem žumpy zabezpečovať jej vyprázdňovanie a zneškodňovanie, resp.
zhodnocovanie odpadu v dostatočných časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku do
okolia,
c) zabezpečiť si prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo žumpy a septika sám,
na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnenej osoby,
d) predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu mesta doklad o preprave a zhodnotení, resp.
zneškodnení odpadov zo žumpy a septika,
e) uchovávať doklady potvrdzujúce, že odpady zo žumpy a septika boli vyvezené v súlade
s týmto nariadením po dobu 3 rokov od dátumu prepravy.
XIV. Časť
Priestupky a pokuty
1) Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad v rozpore s týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
c) si nesplní oznamovaciu povinnosť,
d) neposkytne mestom požadované údaje.
2) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta a sú účelovo viazané na zlepšenie odpadového
hospodárstva mesta (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, zvýšenie účinnosti
triedenia odpadov alebo na propagáciu).
3) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva mesto.
4) Kontrolnými orgánmi mesta pre účely tohto VZN sú:
a) mestom poverené osoby konať a rozhodovať vo veciach stavebných, ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia,
b) členovia komisií: pre životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,
ochrany verejného poriadku,
výstavby a rozvoja mesta,
c) poslanci mestského zastupiteľstva,
d) iné osoby poverené primátorom mesta alebo mestským zastupiteľstvom.
5) V prípade porušení ustanovení tohto VZN fyzickými osobami alebo právnickými osobami
sa postupuje podľa osobitných predpisov (najmä zákon o odpadoch, zákon o vodách, zákon
o ochrane zdravia ľudí, stavebný zákon, ďalších súvisiacich VZN), a podľa zákona č.
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372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pokiaľ nejde o trestný čin.
6) Toto VZN neupravuje ďalšie priestupky a porušenia povinností, ktoré spadajú do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve a sú uvedené v zákone
o odpadoch.
XV. Časť
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN určuje podmienky realizácie zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších
predpisov v podmienkach mesta.
2) Týmto VZN sa ruší predchádzajúce VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Jelšava zo dňa 22. 06. 2016, vydané uznesením č.
259/2016.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 14. 12. 2016,
uznesením č. 341/2016 a nadobúda účinnosť 01. 01. 2017.
V Jelšave dňa 30. 11. 2016
MVDr. Milan Kolesár
primátor
Vyvesené dňa 30. 11.2016
Zvesené dňa 15. 12. 2016
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Príloha č. 1
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Jelšava
Triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
a dôvody jeho nezavedenia.
V zmysle § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec,
ktorá preukáže, že je to pre obec 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.

Rok 2015
1. Náklady na nakladanie s KO
- faktúry Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota:
71 958,38 eur
- príspevok Mesta Jelšava Mestských službám Jelšava na výkon prác v rámci hlavnej činnosti
v položke čistenie mesta od smetí – odvoz:
11 010,69 eur
- náklady Mesta Jelšava spojené s likvidáciou nelegálnych skládok v k. ú. Jelšava – presne
nevyčíslené sumy
náklady spolu:
82 969,07 eur
2. výber poplatkov za KO od obyvateľov a podnikateľských subjektov
- predpis
43 036 eur
- skutočnosť
36 377 eur
3. Zľavy z poplatkov za KO
- poskytovaná zľava pre seniorov nad 62 rokov
4. Výpočet miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice
sadzby miestneho poplatku
- horná hranica sadzby miestneho poplatku
0,1095 eur/obyv./deň
39,9675 eur/obyv./rok
z toho 50% je 19,983 eur
- pri počte obyvateľov 3 100 (3100 x 19,983 eur)
61 947,30 eur
Z uvedeného vyplýva, že Mesto Jelšava by v roku 2015 ani pri určení miestneho
poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho
poplatku nepokrylo náklady spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi, ktoré boli
v roku 2015 v sume 82 969,07 eur.

