MESTO ČADCA
vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, 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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA
č. 1/2016
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných
podmienok obyvateľov mesta a životného prostredia v meste Čadca.
2. Toto VZN bližšie upravuje
a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
6. šatstva a textilu,
f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovanie zberného dvora,
i) spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

3.Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby - občanov a pre všetky fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby, ktoré nakladajú s komunálnymi odpadmi na území mesta
Čadca.
§2
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1.Na území mesta Čadca sa zavádza systém zberu komunálnych odpadov nasledovne:
1.1 množstvový zber:
a) zmesových komunálnych odpadov1 pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby,
ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na
území mesta Čadca na účel podnikania a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Čadca na iný účel ako na podnikanie.
b) drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby – občanov2,
1.2 paušálny zber:
komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta Čadca oprávnení užívať alebo užívajú
nehnuteľnosť.
2. Územie Mesta Čadca sa rozdeľuje na 2 zvozové oblasti nasledovne:
a) zvozová oblasť č. 1 je oblasť, v ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov
zabezpečuje počas celého roka.
Do zvozovej oblasti č. 1 sa zaraďujú aj územia mesta, v ktorých sa počas zimných
mesiacov z dôvodov neprístupnosti vykonáva zber pomocou veľkoobjemových zberných
nádob. Pri tomto zbere sa určujú stojiská pre umiestnenie veľkoobjemových zberných
nádob a dotknutí občania sú povinní tieto rešpektovať.
Do tohto zberu patria nasledovné lokality:
Čadca - Čadečka u Michaliny, u Kotyry, u Habčáka, u Šimčiska,
Čadca - Milošová oproti Huľany, u Padyšáka, Vyšné a Nižné Megoňky, u Vilča, u Ščureho.
Čadca - Podzávoz u Gáboreho,
Čadca - Slovanská cesta,
Čadca - Rieka – Belajka, u Rebroša, Buty, u Krkošky,
Čadca – Drahošanka u Ševca, u Kultana, u Vlčaka, u Líšky, konečná zastávka,
Čadca - Bukov na Vršku, u Capka,
Horelica u Nemčaka, u Klimka, u Bargary, u Berčáka, u Muňaka, u Veščary, u Hanuščáka, u
Haľamy, u Janka.
Stojiská pre umiestnenie zberných nádob sú uvedené v Prílohe č. 1:
b) zvozová oblasť č. 2 je oblasť, v ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov zabezpečuje pomocou veľkoobjemových zberných nádob z
dôvodu celoročného sťaženého prístupu. Ide o tieto lokality: Horelica Kýčera, Horelica U
Mravca, Čadca U Bryndziari, Čadca Blažková, Milošová Dejovka.
Do zvozovej oblasti č. 2 patria aj individuálne chaty, rekreačné chalupy a pod. (neslúžiace
na podnikateľské účely a trvalé bývanie) v kat. ú. Čadca a Horelica.
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§3
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Mesto Čadca stanovuje potrebný počet zberných nádob, frekvenciu vývozov pre
jednotlivých pôvodcov zmesových komunálnych odpadov nasledovne:
1.1 V zvozovej oblasti č. 1:
a) rodinné domy zberné nádoby o objeme 110 l a 140 l (existujúce nádoby), 120 l do
6 fyzických osôb s frekvenciou vývozov 1-krát za 2 týždne a zberné nádoby
o objeme 240 l od 7 a viac osôb s frekvenciou 1-krát za 2 týždne,
b) veľkoobjemové zberné nádoby o objeme 7000 l, prípadne 10 000 l do lokalít
zvozovej oblasti č. 1 z dôvodu neprístupnosti počas zimného obdobia, ktoré
tam budú umiestnené, ak najmenej dvakrát za sebou nebude možný vývoz
odpadu bežným zberovým vozidlom,
c) bytové domy - zberná nádoba o objeme 1100 l do počtu 70 fyzických osôb, alebo
2 ks zberných nádob o objeme 1100 l od počtu 71 do 140 fyzických osôb. Počet
nádob bude alikvotne navýšený podľa počtu fyzických osôb.
Frekvencia vývozov: 1-krát týždenne.
1.2 V zvozovej oblasti č. 2:
zberná nádoba s objemom 7000 l alebo 10000 l.
Vývozy - podľa potreby.
Pre individuálne chaty a chalupy neslúžiace na podnikateľské účely a trvalé bývanie iné ako
uvedené v § 2 ods. 2 bod b) tohto Nariadenia, budú poskytnuté na kalendárny rok 4 ks
plastových vriec na zmesový komunálny odpad a 4 ks plastových vriec na triedený odpad s
etiketami na konkrétne meno.
Záhradkárske osady Bukov I. a Bukov II. budú zapojené do množstvového zberu
komunálnych odpadov a to nasledovne:
Bukov I.: zberná nádoba o objeme 1100 l s frekvenciou vývozov v období od 01.03. do 30.11.
príslušného kalendárneho roka minimálne 1-krát za 2 týždne.
Bukov II.: zberná nádoba o objeme 240 l s frekvenciou vývozov v období od 01.03. do 30.11.
príslušného kalendárneho roka minimálne 1-krát za 2 týždne,
V období od 01.12. do 28.02. kalendárneho roka vlastník záhradky bude komunálne odpady
umiestňovať do nádoby v mieste trvalého pobytu.
1.3 Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby:
a) 1 ks zbernej nádoby o objeme 110 l, 120 l, 140 l do 6 zamestnancov alebo klientov s
frekvenciou vývozov minimálne 1-krát za 2 týždne,
b) 1 ks zbernej nádoby o objeme 240 l je určená do 10 zamestnancov alebo klientov s
frekvenciou vývozov minimálne 1-krát za 2 týždne,
c) 1 ks zbernej nádoby o objeme 1100 l je určená pre maximálne 70 zamestnancov s
frekvenciou vývozov minimálne 1-krát za 2 týždne,
d) 2 ks zberných nádob o objeme 1100 l sú určené od 71 zamestnancov alebo klientov s
frekvenciou vývozov minimálne 1- krát za 2 týždne, alebo 1 ks zbernej nádoby
o objeme 1100 l pri frekvencii vývozov minimálne 1- krát týždenne.
Počet zberných nádob bude alikvotne navýšený podľa počtu zamestnancov alebo klientov.
2. Poplatník3 nahlási Mestskému úradu Čadca zmenu frekvencie
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vývozu alebo objemu

zbernej nádoby najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka.
3. Prevádzky umiestnené v rodinných domoch a nebytových priestoroch môžu namiesto
vyššie určených zberných nádob používať 110 l vrecia so súhlasom Mesta Čadca
s frekvenciou vývozu minimálne 1-krát za 2 týždne. Jedna sa napr. o revíznych technikov,
samostatné účtovníčky, stánky PNS, vzorkové predajne, samostatné nechtové štúdia, a pod.
Vrecia si zabezpečia na vlastné náklady, alebo budú využívať spoločné nádoby. Pri využívaní
spoločných zberných nádob musí byť zachovaný príslušný objem zbernej nádoby medzi
pristavenými nádobami a množstvom komunálnych odpadov, ktoré prihlásili jednotlivé
prevádzky na vývoz. Rozhodnutie sa vystaví na správcu nehnuteľností, resp. prevádzku, ktorá
dá súhlas druhej prevádzke na ukladanie odpadu.
4. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný označenú zbernú nádobu alebo vrece
s etiketou na príslušný rok v deň vývozu pripraviť na verejne prístupne miesto pre zberné
vozidlo. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa harmonogramu pripravená na odvoz,
vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale.
5. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby viditeľne označia zberné nádoby názvom
firmy, popisným číslom a etiketou na príslušný kalendárny rok označenou frekvenciou
vývozov. Etiketu na príslušný rok si prevezmú na Mestskom úrade Čadca najneskôr do 30.01.
nasledujúceho roku.
6. Fyzické osoby – občania bývajúci v polyfunkčnom objekte sú povinní si prevziať na
Mestskom úrade Čadca etiketu na zbernú nádobu na príslušný kalendárny rok najneskôr do
30. 01. nasledujúceho roka.
7. Každý, kto vykonáva sezónny predaj a poskytovanie služieb (predajné stánky, bufety,
pojazdné stánky a pod.), alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území mesta Čadca, je povinný zabezpečiť:
a) priestranstvo, kde vykonáva činnosť dostatočným počtom zberných nádob alebo vriec na
komunálny odpad,
b) objednať na Mestskom úrade Čadca odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov,
c) čistotu a poriadok priestranstva.
8. Nový pôvodca4 komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť na Mestskom úrade Čadca
najneskôr do 30. dní odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stáva
pôvodcom odpadu a u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevziať si etiketu
na zbernú nádobu na príslušný kalendárny rok.
9. Harmonogram zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov na území mesta bude
každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na
úradnej tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca.
10. Fyzická osoba - občan v prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po uplynutí jej
životnosti je povinná uhradiť Mestu Čadca náklady na zabezpečenie novej zbernej nádoby5.
11. Poškodenie zbernej nádoby zvozcom je potrebné nahlásiť Mestu Čadca najneskôr do 3
pracovných dní od vzniku jej poškodenia, čo Mesto Čadca vyrieši do najbližšieho termínu
zvozu.
12. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba v prípade, že nahlási poškodenie zbernej
nádoby zvozcom, musí preukázať, že zberná nádoba nie je po uplynutí životnosti. Poškodenie
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zbernej nádoby zvozcom je povinná nahlásiť Mestu Čadca najneskôr do 2 dní pracovných
dní od jej poškodenia.
13. Mesto Čadca zabezpečuje zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov
skládkovaním.
§4
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú vo vlastnom
zariadení, alebo v biokompostéry poskytnutom Mestom Čadca.
2. Mesto Čadca odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu z cintorínov
kompostuje v kompostárni, alebo odovzdáva na základe súhlasu orgánu štátnej správy
v odpadovom hospodárstve na využitie v domácností6.
3. Mesto Čadca na území mesta nezavádza a nezabezpečuje pre fyzické osoby zber biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, pretože je to ekonomicky neúnosné7.
§5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynských a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou
a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, pretože nie sú súčasťou
miestneho poplatku.
3. Zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadeniami ES č. 1069/2009
o vedľajších živočíšnych produktoch a č. 852/2004 o hygiene potravín.
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady
odovzdávať subjektu, ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu nádoby nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc teploty
prostredia.
8. Prevádzkovateľ kuchyne každoročne do 15.01. nasledujúceho roka nahlási Mestu Čadca
množstvo a spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými
odpadmi.
6
7

§ 97 ods. 1 písm. n) zákon o odpadoch
§ 81 ods. 21 písm. d) zákon o odpadoch

§6
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Mesto Čadca zabezpečuje
kalendárový zber8
komunálnych odpadov na území mesta nasledovne:

jednotlivých vytriedených zložiek

1. Zber elektroodpadov z domácností
1. Mesto Čadca vykonáva dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti a to v čase zberu
objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Harmonogram je každoročne
aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na úradnej
tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca.
2. Elektroodpad z domácnosti je možné odovzdať v režime spätného odberu9 na výmennom
základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej
kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
3. Držiteľ elektroodpadu z domácnosti môže elektroodpad odovzdať na zbernom dvore
Čadca - Podzávoz v čase prevádzky zberného dvora. Zároveň je možné elektroodpad zo
svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad odovzdať na zberné miesto elektroodpadu
dohodnuté s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Zberné miesto bude zverejnené na
internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, úradnej tabuli a v spoločnej úradovni na
Mestskom úrade Čadca.
2. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

1. Mesto Čadca má uzatvorenú zmluvu s Organizácia zodpovednosti výrobcov 10 pre odpady z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov11 zbieraných spolu s obalmi, ktoré sú súčasťou
oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.
2. Pôvodca odpadu je povinný:
Vytriedené zložky komunálnych odpadov – papier a lepenka (vlnitá lepenka, hladká lepenka,
papier), sklo (bezfarebné sklo, zelené sklo, hnedé sklo), plasty (PET – polyetylén tereftalát,
PE - polyetylén, PP - polypropylén, PS - polystyrén, PVC - polyvinylchlorid, PA - polyamid),
kovy (oceľ, hliník) a viacvrstvové kombinované materiály (kompozity) ukladať:
a﴿ rodinné domy - do pridelených opakovateľne použiteľných vriec prevzatých na Mestskom
úrade Čadca, vlastných plastových vriec alebo do zberných nádob s farebným rozlíšením,
alebo označením zbieraného druhu odpadu umiestnených na určených miestach. Pre rodinný
dom s počtom do 2 osôb sú poskytované 2 ks vriec, do 6 osôb 4 ks vriec, nad 6 osôb 5 ks
vriec.
Väčšie kusy kovového odpadu budú zozbierané počas zberu objemných odpadov.
b﴿ bytové domy – do zberných nádob s farebným odlíšením, alebo označením zbieraného
druhu odpadu umiestnených na určených miestach.
c) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby nádoby na triedený zber viditeľne označia
druhom triedeného odpadu a názvom (resp. menom, prevádzkou,..).
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3. Harmonogram kalendárového zberu triedených zložiek komunálnych odpadov od
rodinných domov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov je každoročne
aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na úradnej
tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca. Od bytových domov je
zber vykonávaný po naplnení zberných nádob.
4. Mesto Čadca môže vývozný cyklus podľa potreby a intenzity triedenia priebežne
upravovať. O zmene budú pôvodcovia odpadov informovaní na webovej stránke mesta, príp.
cez miestnu tlač.
3. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov
1. Mesto Čadca vykonáva dvakrát ročne zber použitých batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov v čase jarného a jesenného zberu objemných odpadov
a odpadov s obsahom škodlivých látok. Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný
a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na úradnej tabuli a je prístupný
v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca.
2. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory je možné
odovzdať distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov na jeho predajných miestach bez
ohľadu na ich výrobnú značku12.
3. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov môže tento odpad odovzdať na zbernom dvore v Čadci - Podzávoz v čase jeho
prevádzky.
4. Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho
odpadu.
2. Nespotrebované lieky sa odovzdávajú do ktorejkoľvek verejnej lekárne, ktorá je na území
mesta Čadca alebo v rámci celej Slovenskej republiky.
3. Fyzické osoby môžu nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky odovzdať do zberného
dvora v Čadci – Podzávoz v čase jeho prevádzky.
5. Zber jedlých olejov a tukov
1. Mesto Čadca má na svojom území zriadené dve zberné miesta na zber jedlých olejov a
tukov a to v zbernom dvore Čadca – Podzávoz a na Mestskom úrade Čadca, pri
bezbariérovom vchode do spoločnej úradovni.
2. Fyzické osoby môžu použité jedlé oleje a tuky odovzdať pri jarnom a jesennom zbere
objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Harmonogram zberu je
každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na
úradnej tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca.
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§ 48 ods. 1 písm. a) zákon o odpadoch

3. Jedlé oleje a tuky musia byť v nerozbitných uzavretých obaloch (napr. PET fľaše, plastové
kanistre a pod.), aby nedošlo pri manipulácii k ich úniku a poškodeniu životného prostredia.
Obal musí byť označený „jedlý olej“.
6. Zber šatstva a textilu
1. V rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera čisté a suché šatstvo, textil, topánky a
doplnky k oblečeniu.
2. Na území mesta Čadca sú rozmiestnené na zber šatstva a textilu špeciálne označené zberné
nádoby, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.
3. Fyzické osoby môžu vytriedené šatstvo a textil odovzdať aj do zberného dvora Čadca Podzávoz v čase jeho prevádzky.
§7
Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých látok
1. Mesto Čadca zabezpečuje dvakrát ročne zber objemných odpadov a oddelene vytriedených
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území mesta. Harmonogram
zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej
tlači, na úradnej tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca. Druhy
odpadov z domácnosti, ktoré je možné odovzdávať v rámci jarného a jesenného zberu sú
uvedené v prílohe č. 2 tohto Nariadenia.
2. Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené
pri zberných nádobách v deň zberu podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je
zakázané objemný odpad a odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať
k zbernej nádobe na komunálny odpad alebo na iné verejné priestranstvo.
§8
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, oznámi túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, t.j.
Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie Čadca na č.t.
041/4308754, 041/4308753 alebo Mestu Čadca, na č.t. 041/4302202, 041/4302209,
041/4302224,
041/4302278,
alebo
mailom
Mestskému
úradu
Čadca
sekretariat@mestocadca.sk.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol umiestnený nezákonne odpad, nahlásiť uvedenú skutočnosť orgánu
uvedeného v bode 1. tohto Nariadenia.
3.Fyzická osoba alebo právnická osoba môže aj písomne podať podnet orgánu uvedeného
v bode 1. tohto Nariadenia na nezákonné umiestnenie odpadu, v ktorom uvedie lokalitu, príp.
parcelné číslo a druh odpadu, ktorý je nezákonne umiestnený na území mesta Čadca.

§9
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Mesto Čadca ma zriadený zberný dvor13 v priemyselnom parku v Čadci – Podzávoz, na
parc. č. 14559/256, kde môžu fyzické osoby bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu.
2. Do zberného dvora môžu fyzické osoby odovzdať vytriedený odpad uvedený v prílohe č. 2.
tohto Nariadenia v čase prevádzky zberného dvora. Mimo prevádzkových hodín zberného
dvora je zakázané odkladať odpad pred bránu zberného dvora.
3. Do zberného dvora je zakázané odovzdávať nevytriedený odpad a opotrebované
pneumatiky, pretože nie sú súčasťou komunálneho odpadu. Fyzické osoby môžu pneumatiky
bezplatne odovzdať v rámci siete distribútorov pneumatík, čo sú predajné miesta bez
podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru14.
4. V zbernom dvore je vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na
opätovné použitie15 a na drobný stavebný odpad16.
§ 10
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Mesto Čadca má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Do zberného dvora môže fyzická osoba – občan odovzdať vytriedený drobný stavebný
odpad bez obsahu škodlivých látok v čase prevádzky zberného dvora.
3. Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca.
4. Poplatok sa platí za každý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti
priamo pracovníkovi v zbernom dvore Mesta Čadca, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný
doklad o sume prijatého poplatku a o množstve prevzatého odpadu.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca pod číslom uznesenia 27 zo dňa 14. 04.2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. júla
2016.
2. Dňom 30. júna 2016 sa ruší VZN č. 144/2013 v znení jeho dodatkov.

Ing. Milan G U R A
primátor mesta
13
14
15
16

§ 80 ods. 6 zákon o odpadoch
§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch
§ 3 ods.12 zákon o odpadoch
§ 80 ods. 5 zákon o odpadoch

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016

STOJISKÁ PRE UMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH ZBERNÝCH
NÁDOB POČAS ZIMNÝCH MESIACOV

Horelica - u Nemčáka – parc. č. CKN 2538/3, u Klimka – parc. č. CKN 2031/4, u Bargary
– parc. č. CKN 2031/1, u Berčáka – parc. č. CKN 9/1, u Muňaka – parc. č. CKN 1077, u
Veščary – parc. č. CKN 568 a parc. č. CKN 3169/1, u Hanuščáka – parc. č. CKN 2001, u
Haľamy – parc. č. CKN 2048/1, u Janka – parc. č. CKN 1995,
Čadca - Bukov (na Vršku) – parc. č. CKN 10396/1, u Capka – parc. č. CKN 9975/1
Čadca – Slovanská cesta – parc. č. CKN 1131,
Čadca – Podzávoz – u Gáboreho – parc. č. CKN 9277,
Čadca - Drahošanka u Ševca – parc. č. CKN 1001, u Kultana- parc. č. CKN 9756, u
Vlčáka – parc. č. CKN 10766/2, u Líšky – parc. č. CKN 10484, na konečnej zastávke –
parc.č. CKN 11140,
Čadca – Rieka – Belajka – parc. č. CKN 11484/1, u Rebroša – parc. č. CKN 11430, Vojty –
parc. č. CKN 11400 a parc. č. CKN 13331/2, u Buty – parc. č. CKN 13463/1, Krkošky –
parc. č. CKN 13463/1,
Čadečka - u Michaliny – parc. č. CKN 6750, u Kotyry – parc. č. CKN 14677/1, u Habčáka
– parc. č. CKN 5302, u Šimčiska – parc. č. CKN 4811,
Milošová – oproti Huľany – parc. č. CKN 8423/2, u Padyšáka – parc. č. CKN 14101,Vyšné
Megoňky – parc. č. CKN 14242/3, Nižné Megoňky – parc. č. CKN 13840/1, u Vilča –
parc. č. CKN 14518, U Ščureho – parc. č. CKN 14549/3.

Ing. Milan G U R A
primátor mesta

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016

2017
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM
15 01
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze
lepenky)
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01
23, obsahujúce nebezpečné časti *)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy

20 01 40
01
meď, bronz, mosadz
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príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O

O

20 01 40
hliník
02

O

20 01 40
olovo
03

O

20 01 40
zinok
04

O

20 01 40
železo a oceľ
05

O

20 01 40
cín
06

O

20 01 40
07
20 03
20 03 07
20 03 08

O

zmiešané kovy

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
objemný odpad
O
drobný stavebný odpad
O
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
15 01 10
N
látkami

Ing. Milan G U R A
primátor mesta

Mesto Čadca
vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016

1. V § 4 pôvodné znenie ods. 1 sa nahrádza novým znením:
„Mesto Čadca zavádza v období od marca do novembra bežného roka triedený zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorej
nebol pridelený kompostovací zásobník (komposter), alebo ktorá nemá vlastný zásobník
na biologický rozložiteľný odpad.“
2. V § 4 ods. 2 sa nahrádza novým znením:
„Mesto Čadca zabezpečí pre individuálnu bytovú výstavbu uvedenú v ods. 1 zberné
nádoby na biologicky odpad zo záhrad o objeme 240 l a 1100 l s frekvenciou vývozov 1 x
za 14 dní.“
3. V § 4 pôvodný odsek 2 bude označený ako odsek 3.
4. V § 4 pôvodný odsek 3 bude označený ako odsek 4 a nahrádza sa novým znením:
„Mesto Čadca nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad , pretože je to ekonomicky
neúnosné1“

Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca číslo 4/2017 zo dňa 23. 02. 2017 a nadobúda účinnosť
dňom 14. 03. 2017

Ing. Milan G u r a
primátor

1

§ 81 ods. 21 písm. d) zákona č 79/2015 Z.z. o odpadoch

Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadom na území mesta
Čadca č. 1/2016 v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyvesený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 21.09.2017
a zvesený dňa
…...........................................
Ing. Emília Ďuranová

Mesto Čadca
vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016

1. V § 1 ods. 2 sa dopĺňa písm. j) s nasledovným znením:
„spôsob spätného zberu opotrebovaných pneumatík,“.
2. Dopĺňa sa § 8 „Spôsob spätného zberu opotrebovaných pneumatík“ s nasledovným
znením:
„Mesto Čadca umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky na zberný dvor
v Čadci – Podzávoz v čase prevádzky zberného dvora“.
3. Pôvodný § 8 bude označený ako § 9, pôvodný § 9 bude označený ako § 10, pôvodný § 10
bude označený ako § 11 a pôvodný § 11 bude označený ako § 12.

Tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca číslo 64/2017 zo dňa 21.09.2017 a nadobúda účinnosť
dňom …..........................

Ing. Milan G u r a
primátor

Mesto Čadca
vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016

1. V § 1 ods. 2 sa dopĺňa písm. j) s nasledovným znením:
„spôsob spätného zberu opotrebovaných pneumatík,“.
2. Dopĺňa sa § 8 „Spôsob spätného zberu opotrebovaných pneumatík“ s nasledovným
znením:
„Mesto Čadca umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky na zberný dvor
v Čadci – Podzávoz v čase prevádzky zberného dvora“.
3. Pôvodný § 8 bude označený ako § 9, pôvodný § 9 bude označený ako § 10, pôvodný § 10
bude označený ako § 11 a pôvodný § 11 bude označený ako § 12.

Tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca číslo 64/2017 zo dňa 21.09.2017 a nadobúda účinnosť
dňom 06.10.2017

Ing. Milan G u r a
primátor

