VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC
O ODPADOCH č. 11/2013
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 4 odst. 3 písm. g), § 6 a § 11 odst. 4, písm. g )
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle §
39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Rajec o odpadoch.
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Mesto Rajec týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadenie) upravuje
podrobnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a s
triedeným komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta Rajec.
2. Nariadenie upravuje podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a určuje miesto na
zneškodňovanie odpadov.
3. V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania
alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a
znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého
využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzať vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
§2
Program odpadového hospodárstva mesta.
1. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva mesta v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný na
základe zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie
a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
2. Mesto je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnené bezplatne požadovať od
každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.
3. V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom
zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, mesto je povinné svoj
program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva.
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§3
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje , chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý , koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak 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.
Článok II.
PRÁVA A POVINNOSTI
§4
Práva a povinnosti mesta pri nakladaní s odpadom
1. Za nakladanie s komunálnym odpadom (ďalej KO) a drobným stavebným odpadom
(ďalej DSO), ktoré vznikli na území mesta zodpovedná mesto Rajec.
2. Mesto zavedením vhodného systému zberu a prepravy:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jeho území na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
b) zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky KO v rámci
triedeného zberu KO,
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2x do roka, zber a prepravu objemných odpadov
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín a DSO.
3. Rozhoduje o počte, objeme, intervale zberu a umiestnení zberných nádob a vriec na KO,
zberných nádob na triedené zložky KO a malých odpadkových košov.
§5
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
1. Pôvodca odpadu je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
so zákonom o odpadoch a v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo
inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie a životné prostredie.
2. Pôvodca odpadu je povinný:
a) prihlásiť sa na Mestský úrad v Rajci (ďalej MsÚ) a zapojiť sa do systému zberu
odpadu v meste
b) užívať nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu na území mesta, riadne sa o
ne starať, zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote,
c) odpad riadnym spôsobom uložiť do zberných nádob a tieto uzatvoriť, zberné nádoby
plniť iba odpadom na ktorý je nádoba určená,
d) zabezpečiť, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob a ukladaniu odpadu v okolí,
podnikateľské osoby si zabezpečia v prípade prepĺňania nádob zvýšenie počtu alebo
objemu zberných nádob alebo to nariadi mesto,
e) zabezpečiť umiestnenie nádob na vlastnej resp. prenajatej nehnuteľnosti, ak to nie je
možné, je povinný využívať spoločné nádoby alebo stojiská určené mestom.
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f) ak vývozný deň pripadá na sviatok pristaviť nádobu na vývoz podľa harmonogramu
zverejneného mestom, ak nebude nádoba pripravená, vývoz bude zrealizovaný až v
nasledujúcom vývoznom intervale,
g) zabezpečiť voľný prístup k zberným nádobám na odpad,
h) zabezpečiť, aby motorové vozidlá nebránili vývozu komunálneho odpadu
a vytriedených zložiek z komunálneho odpadu
3. Každá prevádzka na území mesta musí byť prihlásená do systému zberu komunálneho
odpadu. Ak podnikateľská osoba vlastní, alebo prevádzkuje na území mesta viac
prevádzok, každá musí byť prihlásená do systému zberu KO samostatne.
4. Podnikateľské osoby sú povinné všetky zmeny napr. objem nádoby, zmena frekvencie,
odhlásenie, prihlásenie, počet osôb a pod. písomne oznámiť na príslušnom oddelení MsÚ
v Rajci.
5. Na území mesta sa zakazuje:
a) ukladať odpad mimo zberných nádob,
b) do zberných nádob na triedený KO ukladať iné odpady, než tie na ktoré sú určené
c) ukladať do zberných nádob žeravý popol, polievať ho, zákaz sa nevzťahuje na prípady
ak došlo k vznieteniu odpadu v zbernej nádobe,
d) do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nevznikli na území mesta,
e) odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s
ich obsahom, vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať si jeho časti alebo
umiestňovať komunálne odpady do iných ako na to určených nádob
f) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty,
g) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku,
h) spaľovať odpady v zariadeniach, ktoré nie sú priamo určené na spaľovanie odpadu.
6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnení odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, je povinný to
bezodkladne oznámiť Obvodnému úradu životného prostredia Žilina a MsÚ.
7. Pri plánovaní novej výstavby objektov (individuálna výstavba, komplexná bytová
výstavba, občianska vybavenosti a pod. ), pri výstavbe a užívaní ktorých bude vznikať
odpad, sú investori povinní navrhovať priestorové riešenia tak, aby bol zabezpečený
dostatočný spôsob vývozu odpadu (stojisko na zberné nádoby, šírka prístupových
komunikácií na odvoz ).
§6
Práva a povinnosti oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškodňovanie
a zhodnocovanie KO a DSO
1. Zber a prepravu KO a DSO, ich zneškodňovanie ako aj zber oddelených zložiek KO
v rámci triedeného zberu KO a ich zhodnocovanie na území mesta, môže zabezpečovať
iba ten, kto má na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom (ďalej oprávnený
vývozca).
2. Ak zamestnanci organizácie, ktorá vykonáva zber a odvoz komunálneho odpadu zistia, že
u pôvodcu alebo držiteľa odpadu sa nachádzajú v zbernej nádobe odpady, ktoré nepatria
do komunálneho odpadu, nebude im táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení pôvodca
alebo držiteľ odpadu musí tento odpad zneškodniť alebo zhodnotiť na vlastné náklady.
3. Oprávnená osoba je povinná najmä:
a) dodržiavať harmonogram vývoz KO,
b) vykonať náhradný vývoz, ak to nebolo možné v termíne podľa harmonogramu vývozu
KO (v prípade poškodeného vozidla, a pod.), najneskôr nasledujúci pracovný deň,
túto skutočnosť oznámiť MsÚ,
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o odpadoch č. 11/2013

Strana 3

c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne ku škodám
(napr. na
obrubníkoch, chodníkoch, komunikáciách a pod. )
e) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii alebo nevyprázdnenia zbernej
nádoby túto skutočnosť bezodkladne oznámiť MsÚ,
f) vykonať na požiadanie mimoriadny vývoz KO
g) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzavretej s mestom
h) evidovať, uchovávať a na požiadanie poskytovať mestu záznamy o vývoze odpadov.
Článok III.
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM
A TRIEDENÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
§7
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov
1. V meste sú zavedené pre jednotlivých pôvodcov odpadov tieto druhy nádob:
a) v rodinných domoch zberná nádoba v objeme 1100 l,
- vývoz nádoby 1 krát týždenne, v ojedinelých prípadoch po dohode s mestom je možné
mať 110 l nádobu (odľahlé rodinné domy)
- jedna nádoba je určená pre 10 domácností alebo pre 40 osôb
b) v bytových domoch zberná nádoba v objeme 1100 l,
- vývoz nádoby 1 krát týždenne
- jedna nádoba je určená pre 10 domácností alebo 40 osôb
c) podnikateľské osoby v objeme 1100 l, 110 l nádoby
- vývoz nádoby buď 1 krát týždenne, 1 krát za dva týždne alebo podľa dohody s mestom
- nádoba je určená pre jednu, prípadne viac prevádzok po vzájomnej dohode
d) vlastníci individuálnych chát, vlastníci pozemkov záhradkárskych osadách
- vývoz , veľkosť nádoby, umiestnenie nádoby si zabezpečia po dohode s mestom
2. Majiteľom, správcom, užívateľom obytných objektov, podnikateľským osobám
oprávneným na podnikanie na území mesta Rajec a občanom mesta Rajec, ktorí majú na
území mesta trvalý alebo prechodný pobyt (ďalej len občania/domácnosť), alebo ktorí sú
na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť mesto určí potrebný počet
zberných nádob a zároveň určí počet vývozov komunálneho odpadu.
3. Za občanov bývajúcich v bytových domoch bez vlastníckeho vzťahu k nim túto povinnosť
zabezpečuje bytové družstvo, správca domu, prípadne iný právnický subjekt zastupujúci
týchto občanov (spoločenstvá vlastníkov a pod.).
4. Ak mesto kontrolou u pôvodcu alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním
vyprodukovaného odpadu, počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť umiestnenie
ďalšej zbernej nádoby.
5. Mesto v súčinnosti s oprávneným vývozcom oboznamuje všetkých občanov
s mimoriadnym vývozom komunálneho odpadu, zo zmenou pri vývoze komunálneho
odpadu a s harmonogramom zberu triedeného odpadu v meste, s časom prevádzky
zberného dvora, s prevádzkou zariadenia na zmenšovanie objemu KO na
http://www.rajec.info/section/default/1369.
6. Mesto Rajec je oprávnené požadovať od pôvodcu alebo držiteľa odpadu potrebné
informácie, pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu je povinný na požiadanie mesta
poskytnúť pravdivé informácie súvisiace s odpadom.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o odpadoch č. 11/2013

Strana 4

7. Ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vyprázdniť, je užívateľ alebo nájomca
povinný tento nedostatok odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby.
§8
Triedený zber komunálneho odpadu.
1. Na zber zložiek triedeného zberu komunálneho odpadu má mesto zavedené spôsoby:
a) vrecový zber: je určený pre rodinné domy, využíva sa na zber plastov, VKN a kovov
b) kontajnerový systém: je určený pre rodinné domy a bytové domy, využíva sa na zber
plastov, VKN, kovov, papiera, textilu
c) odovzdanie do zberného dvora: je určený pre všetky druhy odpadov a všetkých
pôvodcov a držiteľov odpadov, zberný dvor sa nachádza na ul. Fučíkovej č.s. 339, je
otvorený v pracovných dňoch a v sobotu, otvárací čas je zverejnený na webovej
stránke mesta
d) zber „od dverí“ : je určený pre občanov /domácnosti mesta
e) veľkoobjemový kontajner: je určený na zber objemných odpadov a DSO
2. Mesto povinne zabezpečuje triedený zber pre tieto zložky KO:
a) papier, plasty, kovy, sklo, okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého
pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne,
b) podľa potreby, najmenej dva krát do roka zber pre objemné odpady, drobné stavebné
odpady a odpady s obsahom škodlivín (použité batérie a akumulátory, odpadové
motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
3. Mesto nepovinne zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu pre zložky:
a) textil
b) viacvrstvové kombinované materiály
4. Povinné triedenie komunálneho odpadu, ale mesto nemá povinnosť ho zabezpečovať:
a) elektroodpad z domácností vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení,
b) kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení,
c) lieky nespotrebované fyzickými osobami
5. Zberné nádoby na zber zložiek triedeného zberu komunálneho odpadu sú umiestnené tak,
aby zohľadnili vhodné odnáškové a prepravné vzdialenosti.
6. O konkrétnych termínoch zberu zložiek komunálneho triedeného odpadu mesto informuje
na webovej stránke mesta prípadne formou mestského rozhlasu.
§9
Zber papiera
1. Odpady z papiera sa zbierajú do kontajnerov modrej farby s označením papier.
a) do zberných kontajnerov patrí:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly),
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od
cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací
papier a pod.

2. Pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť väčšie kovové materiály (spony),
plastové časti (väzby, baliace fólie), polystyrén. Zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa
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zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob. Väčšie kartóny a krabice zbavené
kovových, plastových častí a polystyrénu je možné uložiť previazané vedľa kontajnera.
3. Zviazané noviny a časopisy je možné odovzdať za odplatu výkupcovi minimálne raz
ročne. Mesto informuje občanov o tejto možnosti mestským rozhlasom a na webovej
stránke.
§ 10
Zber plastov
1. Odpady z plastov sa zbierajú pri bytových domoch do kontajnerov žltej farby s označením
plasty a pri rodinných domoch do vriec.
a) do zberných kontajnerov patrí:
PE (polyetylén) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetylénterftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a
hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastový nábytok a pod.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a
pod.
2. Pred vhodením do kontajnera je potrebné očistiť alebo opláchnuť plasty od hrubých
nečistôt, odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky fľaše a iné duté obaly stačiť.
3. Väčšie kusy plastového odpadu je možné odovzdať v zbernom dvore.
§ 11
Zber skla
1. Odpady zo skla sa zbierajú do kontajnerov zelenej farby s označením sklo.
a) do zberných kontajnerov patrí:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo
(zeminou, farbami, potravinami ), porcelán, TV obrazovky, osvetľovacie neónové trubice,
plexisklo, teplomer, autosklá, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše.
2. Pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné
krúžky, zbaviť nečistôt. Nerozlišuje sa pri zbere číre a farebné sklo.
3. Väčšie kusy skla je možné odovzdať v zbernom dvore.
§ 12
Zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov
1. Odpady z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa zbierajú pri bytových
domoch do kontajnerov hnedej farby s označením kovy a VKM, pri rodinných domoch sa
zbierajú do vriec alebo do rozmiestnených kontajnerov pre tieto zložky KO.
a) do zberných kontajnerov patrí:
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Viacvrstvové kombinované materiály: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov,
Kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, tuby od pást, kovové
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, misky z potravín, obaly zo sprejov,
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly, klince, sponka, spinka,
špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové
obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, mäsových alebo
zeleninových výrobkov, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo
plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, sťahovacie obaly z jogurtov,
paštét, termixov a šalátov, kelímky z čajových sviečok, alobal z čokolád.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené po použitých na daný účel,
napr. kelímky z čajových sviečok obsahujúce vosk, hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.
2. Pred vhodením do kontajnera e potrebné kovové obaly oddeliť od iných materiálov, obal
vypláchnuť a stlačiť.
3. Väčšie kusy kovov je možné odovzdať v zbernom dvore alebo v zberných výkupniach.
§ 13
Zber textilu
1. Odpady z textilu sa zbierajú do kontajnera na textil.
a) do kontajnera patrí:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov detské, dámske, pánske), prikrývky, deky,
posteľnú bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i perím, vankúše, plachty,
uteráky, utierky
- topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
- doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ),
- látky, záclony ( min. 1 m2 ).
2. Mesto sa zapája do zberu šatstva, obuvi, látok, hračiek určených pre pomoc ľudom
v núdzi. O zbierke informuje na webovej stránke mesta, prípadne mestským rozhlasom a
letákmi.
§ 14
Zber starých vozidiel
Mesto Rajec sprostredkuje bezplatne odber a ekologické spracovanie starého vozidla
oprávnenou organizáciou. Staré vozidlo nemusí byť pojazdné, ale musí byť kompletné, tzn.
jeho hmotnosť je najmenej 90% z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a obsahuje motor,
prevodovku, nápravu a karosériu. Majiteľ starého vozidla dostane na mieste doklad o prevzatí
starého vozidla na odhlásenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Držiteľ takého vozidla
sa prihlási na MsÚ.
§ 15
Zber opotrebovaných pneumatík
Držiteľ opotrebovaných pneumatík (z motorových vozidiel, bicyklov) je povinný prednostne
zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s osobitnými predpismi, ak nie je toto možné, je povinný
ich odovzdať v rámci triedeného zberu do zberného dvora. Nepatria do kontajnerov na KO.
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§ 16
Zber drobného stavebného odpadu
1. Drobné stavebné odpady (DSO) sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích
prác, stavebných úprav a drobných stavieb, ktorých pôvodcom je občan/domácnosť
(fyzická osoba – nepodnikateľ), ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej
osoby ( pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3 ).
2. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu ( nad 1m3 ročne od jednej
fyzickej osoby ), nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad, ale za
stavebný odpad a fyzická osoba je povinná si zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady v súlade so zákonom .
3. Ak bežné udržiavacie práce, stavebné úpravy, rekonštrukčné práce pre občana/domácnosť
vykonáva podnikateľská osoba, tak nejde o DSO, ale o stavebný odpad a pôvodcom je
ten, kto tieto práce pre občana/domácnosť (fyzickú osobu – nepodnikateľa) vykonáva,
pôvodca odpadu je povinný si zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie na
vlastné náklady v súlade so zákonom.
4. Do DSO patria v malom množstve hlavne zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,
keramiky a pod.
5. Občan/domácnosť (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže DSO odovzdať bezplatne
v zbernom dvore najviac do objemu 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby po predložení
občianskeho preukazu, z ktorého je zrejmá príslušnosť ku konkrétnej domácnosti na
území mesta. DSO nepatria do kontajnerov na KO.
6. Mesto má právo kontrolovať pôvod DSO na tvare miesta, kde vznikol (napr. rodinný dom,
bytový dom.)
§ 17
Zber objemného odpadu
1. Objemným odpadom je komunálny odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do bežne
používanej zbernej nádoby na KO.
a) medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové
rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou komunálneho odpadu) a pod.
b) medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod.
2. Mesto zabezpečuje dva krát ročne zber objemných odpadov rozmiestnením
veľkoobjemových kontajnerov (jarné a jesenné upratovanie).
3. Občania s trvalým pobytom na území mesta môžu bezplatne odovzdať objemný odpad v
zbernom dvore po predložení občianskeho preukazu v množstve do 500 kg na jednu
bytovú jednotku alebo jeden rodinný dom. Pri množstve nad 500 kg bude objemný
odpad spoplatnený vo výške úložného na skládke odpadov.
4. Objemný odpad nepatrí ku kontajnerom na KO.
5. O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov sa informujú občania na webovej
stránke mesta prípadne mestským rozhlasom.
§ 18
Zber odpadov s obsahom škodlivín
1. Mesto zabezpečuje min. 2x ročne zber odpadov s obsahom škodlivín v spolupráci
s oprávnenou organizáciou, ide o zber „odo dverí“ .
2. O konkrétnych termínoch zberu odpadov s obsahom škodlivým sa informujú občania na
webovej stránke mesta prípadne mestským rozhlasom.
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3. Občania môžu odpady s obsahom škodlivín bezplatne odovzdať v zbernom dvore.
4. Zakazuje sa umiestňovať odpady s obsahom škodlivín do kontajnerov na komunálny
odpad a odovzdávať ich iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.
5. Odpady s obsahom škodlivín sú:
a) použité batérie a akumulátory, je možné ich odovzdať na predajných miestach u
distribútora batérií a akumulátorov, alebo takému subjektu, ktorý má s mestom
uzatvorenú zmluvu.
b) odpadové motorové a mazacie oleje, ide výlučne o odpadové motorové a mazacie
oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, odpadové motorové oleje a mazacie
oleje z podnikateľskej činnosti do tejto kategórie nepatria .
c) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady, ide o nebezpečné odpady alebo odpady
kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami.
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty ( pracie a čistiace prostriedky ), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami a pod.
§ 19
Zber elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
1. Mesto zabezpečuje min. 2x ročne zber elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek
a svietidiel v spolupráci s oprávnenou organizáciou, ide o zber „odo dverí“.
2. O konkrétnych termínoch zberu elektroodpadu z domácností sa informujú občania na
webovej stránke mesta prípadne mestským rozhlasom.
3. Občania môžu na území mesta elektroodpad z domácností bezplatne odovzdať v zbernom
dvore.
4. Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde je distribútor elektrozariadení
povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností
od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus,
pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a
rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré
slúžia na predaj elektrozariadení.
5. Zakazuje sa umiestňovať elektroodpad z domácností do kontajnerov na komunálny odpad
a odovzdávať ich iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.
6. Elektroodpadom
z domácnosti sú: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia a pod.
7. Medzi elektroodpad z domácnosti nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické
ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne
zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
8. Žiarivky patria medzi elektroodpad a s obsahom nebezpečných látkok, preto patria do
kategórie nebezpečné odpady. Patria sem lineárne žiarivky (žiarivková trubica)
a kompaktná žiarivka (úsporné žiarovky).
9. Medzi svietidlá patria interiérové a exteriérové svetelné zdroje, vreckové svietidlá a
prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje. Ku svietidlám nepatria svetelné
reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo,
stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské
svietidlá pre obyčajné žiarovky.
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§ 20
Zber nespotrebovaných humánnych a veterinárnych liekov od občanov
1. Nespotrebované humánne a veterinárne lieky , ktorých držiteľom je občan sa odovzdávajú
do lekárne.
2. Lekáreň je povinná zhromažďovať nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky
odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). ŠÚKL sa považuje za
pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o
odpadoch.
§ 21
Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, verejných priestranstiev vrátane
odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
c) jedlé oleje a tuky
2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.
3. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa nevzťahuje na mesto, pretože je to pre
mesto ekonomicky neúnosné z dôvodu, že náklady na nakladanie s komunálnymi
odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
4. Biologicky rozložiteľný odpad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len
„zelený odpad“), odpad je vhodný na kompostovanie
a) patrí sem odpad zo záhrad, parkov, cintorínov ako sú kvety, tráva, lístie, drevný
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z
pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol,
b) zelený odpad vznikajúci z údržby verejnej zelene, parkov a cintorínov sa zneškodňuje
v zariadení na zmenšovanie objemu KO, odpad z údržby mestských stromov a krov
sa spracováva štiepkovaním.
c) občania majú možnosť svoj zelený odpad:
- kompostovať na svojich domácich kompostoviskách,
- odviezť na vlastné náklady do zariadenia na zmenšovanie objemu KO (bývalý
dvor Krivín), otváracie hodiny budú zverejnené na webovej stránke mesta,
- vianočné stromčeky odovzdať do zberného dvora alebo vyložiť ku kontajnerom na
triedený zber a mesto zabezpečí ich zhodnotenie.
5. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
a) biologicky rozložiteľný a reštauračný odpad vzniká pri prevádzkovaní zariadení
spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení a pod.
b) patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka 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 servítok a v
malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu,
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c) prevádzkovateľom kuchyne je podnikateľská osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania - poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním
pokrmov a nápojov,
d) prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom,
e) subjekt, ktorý vykonáva zber kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom
podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, musí však spĺňať podmienky podľa
veterinárnych a hygienických predpisov.
f) podmienky mesta pre prevádzkovateľa kuchyne ohľadne nakladania s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom:
- za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na
zber komunálnych odpadov v meste,
- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne
- ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a
nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,
- 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,
pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mala
schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
- 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,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
6. Jedlé (kuchynské) oleje a tuky sú zaradené do vedľajších živočíšnych produktov (ako
súčasť kuchynského odpadu).
a) zber jedlých olejov a tukov od občanov z rodinných domov sa vykonáva súčasne
s vrecovým systémom zberu.
b) musia byť v uzatvorených nádobách a vyložené pred vchody rodinných domov,
c) z bytových domov sa použité oleje a tuky zbierajú v uzatvorených nádobách
položených vedľa kontajnera na triedený zber plastov (kontajnery žltej farby)
v termíne vrecového systému zberu.
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§ 22
Odpad z čistenia ulíc
1. Likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje mesto
Rajec. Je zakázané odpad z čistenia ulíc vhadzovať do zberných nádob na komunálny
odpad.
2. Likvidáciu odpadu z čistenia ciest I., II. a III. triedy zabezpečuje Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja.
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 23
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom
kontrolných orgánov mesta a to :
a) mestská polícia
b) poverení pracovníci mestského úradu
c) hlavný kontrolór mesta
§ 24
Priestupky a pokuty sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ktorého je možné uložiť
pokutu a podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
§ 25
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Rajec č. 38/2001 o nakladaní s odpadmi na území mesta vrátane dodatku č. 1/2009
zo dňa 26.03.2009.
2. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci dňa 12.12.2013
uznesením č. 122/2013, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli mesta.

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Vyvesené: 13.12.2013
Zvesené : 31.12.2013
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