
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.11
O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území
mesta Košice

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Základné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje v meste Košice spôsob nakladania s odpadmi na
jeho území v zmysle § 6 ods. 1 Zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, zákona SNR 401/90 o
meste Košice, zákona SNR 494/91 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, zákona
238/91 Zb. o odpadoch a Opatrenia FVŽP z 1.8.1991, ktorým sa vyhlasuje kategorizácia a
katalóg odpadov.

§ 2

Účelom tohoto nariadenia je vytvorenie rámca pravidiel pre nakladanie s komunálnym1.
odpadom na území mesta. V záujme zdravého životného prostredia.
Toto nariadenie nestanovuje spôsob nakladania s odpadom z úpravy vody, z čistenia2.
odpadových vôd a údržby vodných tokov, s kvapalným odpadom zo zariadenia na úpravu a
zneškodňovanie odpadu, odpadu špecifického pre zdravotnícke zariadenia a ostatného odpadu
z obcí.

Časť II.

Základné pojmy

Odpadom je vec, ktorej sa chce majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie je
potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné prostredie.

§ 4

Zvláštny odpad (označ. Z) je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním.
Medzi zvláštny odpad patrí aj komunálny odpad (Opatrenie FVŽP z 1.8.1991, ktorým sa
vyhlasuje kategorizácia a katalóg odpadov).



§ 12

Oprávnená osoba je právnická alebo fyzická osoba zabezpeču- júca nakladanie s odpadmi v
meste Košice.

Časť III.

Odpadové hospodárstvo mesta

§ 13

Pre komunálny odpad vznikajúci na území mesta Košice sa za pôvodcu považuje mesto Košice
(Zákon 238/91 § 2 odst. 7).

§ 14

Magistrát mesta Košice je povinný spracovať program odpado- vého hospodárstva podľa
vyhlášky SKŽP 76/90 Zb. a predložiť ho po schválení v Mestskom zastupiteľstve na schválenie
Úradu životného prostredia mesta Košice.

§ 15

Oprávnené osoby sú povinné:

uzavrieť s mestom Košice zmluvu na túto činnosť,1.
za podmienok určených štátnou správou a mestom Košice zneškodňovať odpady len v2.
priestoroch na to určených,
vytvoriť podmienky na zhromažďovanie a triedenie odpadov, zabezpečenie odpadov pred3.
znehodnotením, odcudzením, alebo nežiadúcim únikom,
vytvoriť podmienky na oddelené zhromažďovanie odpadov nebez- pečných, podľa ich druhov,4.
označovať ho určeným spôsobom, a nakladať s ním v súlade s osobiťnými predpismi podľa
platných zákonných noriem,
vytvoriť podmienky na ohlasovanie vzniku, množstva, charakte- ru, spôsobu, využitia prípadne5.
zneškodnenia odpadu orgánu štátnej správy,
vytvoriť podmienky na využívanie vzniknutých odpadov ako zdroja druhotných surovín alebo6.
energie, predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti a odpady takto nevyužité ponúknuť inému,
vytvoriť podmienky na zabezpečenie zneškodnenia odpadov v prípade, že ich využitie nie,je7.
možné,
vytvoriť podmienky na vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve vzniknutých8.
odpadov, ich uskladnení, využití, alebo zneškodnení,
umožniť kontrolným orgánom prístup do objektov priestorov a zariadení, na vyžiadanie9.
predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým
hospodárst- vom,
v prípade poškodenia zbernej nádoby zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu,10.
zabezpečiť dezinfekciu zberných nádob podľa potreby, najmenej však jedenkrát štvrťročne.11.



Časť IV.

Komunálny odpad

§ 16
Domový odpad

Domový odpad má charakter zvláštneho a nebezpečného odpadu pretože obsahuje látky,1.
ktoré negatívne zaťažujú životné prostredie (viď Opatrenie FVŽP z 1.8.1991, ktorým sa
vyhlasuje kategorizácia a katalóg odpadov).
Mesto bude v spolupráci so štátnou správou pre životné prostredie postupne vytvárať2.
podmienky pre zber nebezpečných odpadov. Do doby vyhlásenia podmienok pre zber
nebezpečných odpadov sa ich zber zabezpečuje spoločne s domovým odpadom.
Do domového odpadu v zmysle kategorizácie a katalógu odpadov nepatrí objemný odpad.3.

§ 17
Odvoz domového odpadu

Občania sú povinní zhromažďovať odpady triedením, do zberných nádob k tomu1.
určených, podľa druhov, postupne s tým, ako budú vytvárané podmienky pre separovaný
zber odpadov.
Domový odpad v Košiciach odvážajú podľa harmonogramu odsúhlaseného starostom2.
príslušnej mestskej časti oprávnené osoby.
Cyklus vývozu sa stanovuje po dohode majiteľa (alebo správcu) nehnuteľnosti s3.
oprávnenou osobou.
Po odvoze odpadu je oprávnená osoba povinná zabezpečiť očistu priestoru a umiestnenie4.
zberných nádob na pôvodné miesto.

§ 18
Objemný odpad

Objemný odpad má charakter zvláštneho odpadu. Objemný odpad zahŕňa objemné
predmety akéhokoľvek druhu.

§ 19
Odvoz objemného odpadu

Objemný odpad zhromažďujú občania na určených miestach, na základe súhlasu správcu1.
nehnuteľností, ktorý je povinný nahlási miesto dočasného uloženia odpadu starostovi
prís- lušnej mestskej časti.
Odvoz objemného odpadu zabezpečujú oprávnené osoby, na základe požiadavky starostu2.
príslušnej mestskej časti najmenej dvakrát do roka. Starosta mestskej časti môže podľa
potreby verejnou vyhláškou stanoviť termín zberu tohoto odpadu.
Odvoz a zneškodnenie domových zariadení, ktoré sú vymieňané v rámci rekonštrukcie a3.
údržby, alebo inej stavebnej činnosti, je povinná zabezpečiť fyzická alebo právnická



osoba vykonáva- júca danú rekonštrukciu alebo stavebnú činnosť.

§ 20
Odpad zo zelene

Odpad zo zelene je odpadom z parkov, lesoparkov, sadov, záhrad a zelene mesta.1.
Zneškodnenie odpadu zo zelene, ktoré sa nachádza v súkromnom vlastníctve je majiteľ2.
povinný zabezpečiť z vlastných prostriedkov.
Zneškodnenie odpadu zo zelene v správe mesta je povinná zabezpečiť právnická alebo3.
fyzická osoba oprávnená na podnikanie v oblasti záhradníckych a sadovníckych služieb
alebo iná fyzická alebo právnická osoba poverená starostom mestskej časti.
Zabezpečenie spracovania alebo zneškodnenia odpadu zo zelene je súčasťou podkladov4.
pre konkurzné konanie na zabzepečenie záhradníckych a sadovníckych služieb pre mesto
Košice.

§ 21
Uličné smeti

Uličné smeti sú odpady nachádzajúce sa na verejných priest- ranstvách, odpady z1.
čistenia komunikácií a verejných priestranstiev.
Nakladanie s uličnými smeťami v Košiciach zabezpečujú právnické a fyzické osoby k2.
tomu oprávnené na základe zmluvy alebo poverenia samosprávy.

§ 22
Povinnosti majiteľa (resp. správcu) nehnuteľnosti

1. Majiteľ (správca) nehnuteľnosti je povinný:
objednať si odvoz domových odpadov u právnických a fyzických osôb, ktoré túto činnosťa.
na základe povolenia vykonávajú.
zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby k miestu nakládky bolo čob.
najbližšie, bolo ľahko prístupné, aby bolo možné bez časových strát a ťažkostí s nádobami
manipulovať. Vyhradené miesto musí spĺňať hygienické a estetické požiadavky.
dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre zber domového odpadu.c.
počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu. Zberné nádoby môžu byť ponechané nad.
chodníkoch a komunikáciach len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak
tieto nie sú určené ako vyhradené miesta.
požadovať od majiteľa (resp. správcu) zberných nádob zabezpečenie opravy, resp.e.
výmeny v prípade ich poškodenia.
postarať sa o náhradné umiestnenie, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú, alebof.
sťažujú prístup k zbernému miestu.
podľa potreby najmä v teplom období zabezpečiť u majiteľa (resp. správcu) zbernýchg.
nádob ich dezinfekciu.
dbať, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob. Ak sú zberné nádoby z dôvoduh.
nedostatočnosti sústavne prepĺňané, je povinný prehodnotiť ich počet, resp. cyklus
vývozu.



§ 23
Povinnosti prevádzkovateľa živnosti

Prevádzkovateľ živnosti, ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad, je povinný:
preukázať kontrolným orgánom samosprávy v mestskej časti, v ktorej živnosť vykonáva,1.
zaplatenie poplatkov za odvoz a zneškodnenie odpadu oprávnenej osobe.
zhromažďovať odpady triedením, do zberných nádob k tomu určených, podľa druhov,2.
postupne s tým, ako budú vytvárané podmienky pre separovaný zber odpadov.
dohodnúť s oprávnenou osobou cyklus vývozu odpadu.3.

§ 24

Spôsob a pravidlá separovaného zberu odpadu a druhotných surovín budú zakotvené vo
všeobecne záväzných nariadeniach mesta o nakladaní s druhotnými surovinami a
separovanom zbere.

§ 25
Skládka tuhého komunálneho odpadu

Miesto skládky určuje mesto Košice, na základe stavebného povolenia, ktoré vydáva1.
príslušný orgán štátnej správy.
Správcom skládok TKO sú právnické osoby, ktoré sú touto činnosťou samosprávou2.
poverené.
Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi prevádzkovým poriadkom skládky, ktorý3.
predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu správca skládky.

§ 26
Spaľovňa tuhého komunálneho odpadu

Správcom spaľovne TKO je samosprávou poverená právnická osoba.1.
Zneškodňovanie odpadu v spaľovni TKO sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý2.
predkladá správca zariadenia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

§ 27
Poplatky za zneškodnenie odpadu

Fyzické a právnické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Košice1.
sú povinné uhrádzať stanovené poplatky za nakladanie s odpadom, ktorý produkujú.
Stanovený podiel poplatku za zneškodnenie odpadu je príjmom rozpočtu mesta Košice2.
Výška a diferenciácia poplatkov za zneškodnenie odpadu v za- riadeniach mesta k tomu3.
určených sú obsahom nariadenia mesta o poplatkoch za zneškodnenie odpadov (§ 5
zákona 526/90 Zb. a § 3 zákona 127/91 Zb.)



§ 28
Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva

Právnickym alebo fyzickým osobám zabezpečujúcim nakladanie s odpadmi v meste Košice
(oprávneným osobám), ktorých aktivity sú blízke rozvojovým programom mesta, môže byť z
rozpočtu mesta poskytnutý príspevok vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, prípadne
iná forma pomoci, či úľavy.

§ 29
Pokuty

Kontrolné orgány mesta, mestských častí a mestská polícia kontrolujú dodržiavanie1.
poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejne prístupných priestranstvách v
zmysle príslušných zákonov a všeobecne záväzných nariadení.
Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky,2.
pri ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohnto nariadenia v zmysle Zákona
564/91 o obecnej polícii. Pokuty uložené mestskou políciou sú príjmom rozpočtu mesta.
Kontrolné orgány mesta a mestských častí sú oprávnené konať v zmysle Zákona 372/903.
Zb. o priestupkoch.
Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200 000 Sk, ak poruší4.
všeobecne záväzné nariadenie mesta. Pokuta je príjmom rozpočtu mesta.
Starosta mestskej časti môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200 000 Sk, ak5.
poruší všeobecne záväzné nariadenie mesta. Pokuta je príjmom mestskej časti.

§ 30
Záverečné ustanovenia

Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie musia zosúladiť1.
svoju činnosť s týmto nariadením do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohoto
všeobecne záväzné- ho nariadenia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na2.
úradnej tabuli.

&nbsp

RNDr. Rudolf Bauer
námestník primátora mesta Košice

Zverejnené dňa 21.1.1993
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa 4.2.1993

VZN zrušené a nahradené VZN č. 37/1998



PRÍLOHA č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.11
O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice

( schválené uznesením MZ č.173 zo dňa 16. a 17.12.1992 )

sa mení a dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá nový § 19a , ktorý s nadpisom znie:
" Stavebný odpad "
1/ Stavebný odpad je odpad z búracích prác, resp. rekonštrukcie budov a komunikácií.
2/ Vykonávateľ búracích a rekonštrukčných prác je povinný staveb- ný odpad
zhromažďovať vo veľkokapacitných kontajneroch.
3/ Vykonávateľ búracích a rekonštrukčných prác je zodpovedný za uloženie stavebného
odpadu na skládky tomu určených.
4/ Doklad o uložení stavebného odpadu na skládke tomu určenej bude jedným z dokladov
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby.

§ 22 sa dopĺňa o nové písmeno ch), ktoré znie:
" ch) zamedziť vzniku nelegálnej skládky odpadov "

V § 23 za ods. 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"zakúpiť si, resp. prenajať si zberné nádoby, ktoré budú umiest- nené v mieste
podnikania."

Ods. 2 a 3 sa prečíslovávajú na ods. 3 a 4. Za ods. 4 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"Prevádzkovateľ živnosti je povinný umiestniť zbernú nádobu na odpad v mieste
podnikania."

V § 27 ods. 2 sa vypúšťa doterajší text a nahrádza sa novým zne- ním takto:
"Základné poplatky za uloženie odpadu na skládkach na území mesta Košice sú príjmom
Fondu životného prostredia Košice."

Za § 27 sa vkladá nový § 27a, ktorý s nadpisom znie:
"Likvidácia nelegálnych skládok odpadov"

1/ Zakazuje sa vytváranie nelegálnej skládky odpadov.
2/ Za odstránenie nelegálnej skládky odpadov zodpovedá vlastník alebo správca
nehnuteľnosti.
3/ Odstránenie nelegálnej skládky vykoná oprávnená osoba na nák- lady osoby, ktorú
prichytí pri ukladaní odpadu na nelegálnu skládku člen mestskej polície, vlastník,
správca nehnuteľnosti alebo iná oprávnená osoba poverená orgánom mesta alebo
orgánom mestskej časti.


