Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 11.06.2012 a zvesené dňa 27.06.2012
a na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 29.06.2012 a zvesené dňa 16.07.2012

Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
noviel a v súlade s § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ, KTORÉ
VZNIKLI NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA
129/2012

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností,
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené
na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
(1) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov1 na území mesta Čadca môže len ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Mestom Čadca2. Za miesto zneškodnenia
komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Čadca, sa ustanovuje Skládka odpadov
Čadca – Podzávoz II. kazeta3.
(2) Mesto Čadca má na území mesta Čadca zavedený množstvový zber 4 komunálnych
odpadov, pričom v rámci systému zabezpečuje
a)
1

2
3
4
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umiestnenie zbernej nádoby5, ktoré musí vyhovovať príslušným právnym predpisom,
§ 2 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch")
§ 39 ods. 7 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 10 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 5 písm. b) zákona o odpadoch

b)

zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu
škodlivín – plasty, sklo, papier, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály.
Harmonogram separovaného zberu6 je uvedený v Prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu,

c)

dvakrát do roka zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivín na účely ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie. Harmonogram zberu nebezpečných odpadov7
vyseparovaných z komunálnych odpadov je uvedený v Prílohe č. 4 k tomuto nariadeniu,

d)

trikrát do roka zber, prepravu objemných odpadov7 na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia,

e)

trikrát do roka zber, prepravu drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby8,

f)

zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu6 na skládke odpadov na
komunálny odpad. Harmonogram zberu je uvedený v Prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.
§3
Počet a typ zberných nádob a kontajnerov a interval odvozu
pre zmesový komunálny odpad a množstvový zber

(1) Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu
aj pre množstvový zber pre
a)

rodinný dom do 3 osôb je najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu
minimálne jedenkrát za dva mesiace, rodinný dom do 5 osôb je najmenej 1 kus 120 l
zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za štyri týždne, rodinný dom
nad 5 osôb ekvivalentný počet 120 l zberných nádob, prípadne počet odvozov,

b)

bytový dom a ostatné budovy určené na bývanie, do 50 osôb je najmenej 1 kus 1 100 l
kontajner s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň, pre každých ďalších 50 osôb sa
upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet odvozov,

c)

budovy slúžiace na iné účely ako bývanie, ktoré sú vo vlastníctve, resp. v správe fyzickej
osoby alebo právnickej osoby podnikajúcej na území mesta Čadca, spoločenstva,
nadácie, združenia, neziskovej a mimovládnej organizácie, rozpočtovej organizácie,
príspevkovej organizácie a organizácie obdobného charakteru sa určí po dohode
s Mestom Čadca podľa skutočne vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu.

(2) Výber veľkosti zbernej nádoby je možný z týchto typov: 110 l/ len v prípade už
existujúcej nádoby/, 120 l, 240 l a 1100 l; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov9 ,
ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti
zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov komunálnych odpadov.
V prípade, že medzi pôvodcami komunálnych odpadov podľa predchádzajúcej vety
nedôjde k dohode, bude im pridelená zberná nádoba vo veľkosti určenej Mestom Čadca.
(3) Pôvodca komunálneho odpadu môže požiadať Mesto Čadca o úpravu počtu kontajnerov
a zberných nádob, ako aj intervalu odvozu na základe skutočne vyprodukovaného
množstva komunálneho odpadu alebo predpokladaného množstva komunálneho odpadu.
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§ 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch
§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch
§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 5 zákona o odpadoch

(4) Pôvodca komunálneho odpadu je oprávnený požiadať Mesto Čadca o odvoz
komunálnych odpadov nad rámec stanovených odvozov podľa § 3 ods. 1 písm. a),
písm. b) a písm. c) tohto nariadenia, ak vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho
odpadu, ako dovoľuje kapacita pridelenej zbernej nádoby.
(5) Pôvodca odpadu môže meniť frekvenciu vývozu len k 1. 1. príslušného roka, ak uvedenú
skutočnosť nahlási v termíne do 15. 12. predchádzajúceho roka alebo k 1. 7. príslušného
roka, ak uvedenú skutočnosť nahlási v termíne do 30. 3. príslušného roka. Náležitosti
nahlásenia sú uvedené v Prílohe č. 5 k tomuto nariadeniu.
§4
Povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu
(1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný
a)

užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu, pričom môže na komunálny odpad
z domácnosti používať len zbernú nádobu, ktorá bola pridelená k danej nehnuteľnosti
s výnimkou nadrozmerných odpadov, ktoré sú pristavované v rámci jarného a jesenného
upratovania, kde je možné ukladať nadrozmerný odpad.

b)

zapojiť sa do systému zberu na území mesta Čadca,

c)

triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky podľa § 2 tohto
nariadenia ukladaním do vyhradených zberných nádob, prípadne miest na to určených
v zmysle tohto nariadenia,

d)

prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad s obsahom škodlivín
podľa § 2 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,

e)

požiadať Mesto Čadca o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobných
stavebných odpadov, pokiaľ ide o odvoz mimo harmonogramu triedeného zberu,

f)

zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu
vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad
z nich nevypadával,

g)

ukladať komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad
a podobne do odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho
rozptýleniu po okolí,

h)

neukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad 10 horúci popol, uhynuté
zvieratá, horľavý, výbušný odpad a nebezpečný odpad,

i)

nepoškodzovať zbernú nádobu a jej označenie,

j)

nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe
a na voľných plochách,

k)

správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu
alebo nespôsobil narušenie systému zberu,

l)

ohlásiť Meste Čadca do 30. dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku povinnosti
na zapojenie sa do systému zberu.
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V zmysle Vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov č. 284/2001 s katalógovým číslom 20 03 01

§5
Povinnosti správcu nehnuteľnosti a podnikateľa
(1) Správca nehnuteľnosti je povinný
a)

požiadať Mesto Čadca o dostatočný počet zberných nádob na vytriedené zložky
a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu,

b)

umožniť k zberným nádobám za účelom vyprázdňovania zberných nádob.

(2) Podnikateľ je povinný s komunálnymi odpadmi vznikajúce z jeho činnosti
a)

zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a prednostne zabezpečiť ich
zhodnotenie, ak nie je možné zhodnotenie, zabezpečiť ich zneškodnenie,

b)

poskytnúť Mestu Čadca informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu Programu
odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov Mesta
Čadca11,

c)

zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky z komunálneho odpadu podľa § 2
s Programom odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov Mesta Čadca.
§6
Rozdelenie územia mesta

Územie Mesta Čadca sa rozdeľuje na 5 zvozových oblastí nasledovne:
1. zvozová oblasť je oblasť, v ktorej je možné zabezpečovať zvoz komunálneho odpadu
priamo od nehnuteľností počas celého roka, prípadne počas letných mesiacov a zimných
mesiacov sa zabezpečuje pomocou VOK-ov,
2. zvozová oblasť je oblasť, v ktorej je možné počas celého roka zabezpečovať zvoz
odpadu, ale zbernú nádobu je potrebné v deň vývozu pristaviť ku ceste odkiaľ je možné
zvoz zabezpečiť a uvedená vzdialenosť od nehnuteľnosti po cestu bude cca 40 m, pričom
nádobu je povinný pristaviť vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, alebo rodinné domy,
v ktorých sa v čase mimo zimných mesiacov zabezpečuje odvoz pomocou zberných nádob
o objeme 120 l –240 l a počas zimných mesiacoch sa zvoz zabezpečuje pomocou VOK-ov,
3. zvozová oblasť je oblasť, v ktorej sa zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pomocou
VOK z dôvodu celoročného sťaženého prístupu,
4. zvozová oblasť je oblasť, v ktorej sa zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pomocou
tzv. vrecového systému priamo od rodinných domov,
5. zvozová oblasť je oblasť, v ktorej pre tie oblasti, kde z ekonomického a technického
hľadiska nie je možné zabezpečiť celoročne zvoz KO.
Presné označenie uvedených zvozových oblastí tvorí Prílohu č. 1 k tomuto nariadeniu
s uvedením súpisného čísla. Pre katastrálne územie Horelica sa k súpisným číslom pripočítava
číslo 10000 za účelom jednoznačného rozlíšenia od súpisných čísel v katastrálnom území
Čadca.
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§ 39 ods. 8 zákona o odpadoch

§7
Kontrola
Kontrolu dodrziavania tohto nariadenia vykonava Mestska policia Mesta Cadca a povereni
zamestnanci Mesta Cadca.

§8
Ucinnost'
Toto vseobecne zavazne nariadenie bolo schvalene
Mesta Cadca c. 76/2012 zo dna 28.06.2012.

uznesenim

Mestskeho

Toto vseobecne zavazne nariadenie nadobuda ucinnost' diiom 16.07.2012 .

zastupiteJ'stva

c.

Priloha C. 1 k Vseobecne zaviiznemu nariadeniu
129/2012
- v tabul'ke su uvedene supisne cisla napojene na jednotlive zvozy.
- 2. zvozova oblast' kde sa da pocas celeho roka zabezpecovat' zvoz odpadu, ale zbermi
nadobu je nutne v den vyvozu pristavit' ku eeste odkial' je mozne zvoz zabezpeCit' a uvedene
vzdialenost' bude eca do 40 m:
151
162
178
180
195(
197
204
226
234
2341
2371
250
252
258
258
272
1029

40~
41
43~
45
60B
61C
713
76'
99
1181
128~
136t
139(
140(
140(

3. zvozova oblast' kde sa zvoz komunalneho odpadu zabezpecuje pomoeou VOK z dovodu
celorocneho zleho pristupu: Horelica Kycera, Rieka u Rebrosa, Milosova Dejovka, u
Vilca
4. zvozova oblast' kde sa zvoz komunalneho odpadu zabezpecuje pomocou tzv. vrecoveho
systemu priamo od rodinnych domov :
osada Kycerka, Milosova u Kesiiaka, Podzavoz u Jurosi, Podzavoz u Polaka Podzavoz
u Spindli, Rieka pod Mestskou ehatou, zahradkarska oblast' Bukov c.l
5. zvozova oblast' pre tie oblasti kde z ekonomickeho a technickeho hl'adiska nie je mozne
zabezpecit' celorocne zvoz KO:
34
40
40
47
51
10239

pri£~U::a
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Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 129/2012

harmonogram vývozu
Občanom bývajúcich v rodinných domoch bude vývoz realizovaný podľa lokality, v ktorej
bývajú buď v párny, alebo nepárny týždeň v príslušnom dni a následne je uvedené podľa
frekvencie vývozu, v ktorom týždni sa vývoz realizuje. V bytových domoch sa vývoz
realizuje podľa ulíc, pričom ak je vývoz realizovaný 1 x za týždeň, tak sa vývoz uskutoční od
pondelka do stredy podľa príslušnej ulice. V prípade vývozu 2 x za týždeň sa druhý vývoz v
týždni realizuje štvrtok, alebo v piatok podľa príslušnej ulice.
Vývoz KO párny týždeň - občania:
Pondelok: sídlisko Žarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) , Kysucká
cesta, Kukučínova, Podbrežie, Palárikova, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa
Kráľa , Ľ. Podjavorinskej- rodinné domy, A. Hlinku (časť od kostola po železničný podchod),
Pribinova, Moyzesova, Májová, Hollého, Štúrova, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Martinkov
potok - Ul. J. Kollára .
Utorok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP) Dukelských hrdinov,
ul. Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierová ulica,
Gočárova ulica, Bukov
Streda: Kysucká cesta pod Žarcom, Matičné námestie, Potočná, ul. Horná až Vojty, A. Hlinku
(časť od žel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá ul., 17. novembra – len 1100 litrové zberné
nádoby, Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby, Moyzesova (č. 2057, 2058,
2107), Štúrova - 1100 litrové zberné nádoby
Štvrtok: sídlisko Žarec (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova)- iba 1100 l,,
Kukučínova- iba 1100 l zberné, Martinkov potok- iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavovaiba 11000 l zberné nádoby, Jesenského cesta- Podzávoz až po skládku TKO, Slovanská cesta,
Čadečka
Piatok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalúpkova, SNP)- iba 1100 l,, Školskáiba 1100 l,, Hurbanova- iba 1100 l,, u Kyzka, u Sihelnika, Horelica, Palárikova od nemocnice
po Sihelnika, Gočárova - len 1100 litrové zberné nádoby
Vývoz zberných nádob v rodinných domov v roku 2012 :
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 2 týždne:
Vývozy budú realizované v každom párnom týždni
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 4 týždne:
Vývozy budú realizované v nasledujúcich týždňoch: 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
Vývoz komunálneho odpadu 1 x za 8 týždňov:
Vývozy budú realizované v nasledujúcich týždňoch: 20, 28, 36, 44, 52
Zmeny oproti plánovanému vývozu:
Vývoz bude realizovaný 7.5.2012 namiesto 8.5.2012, 30.8.2012 namiesto 29.8.2012
Vývoz KO nepárny týždeň - občania:
Pondelok: sídlisko Žarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova)- iba 1100 l, ,
Kukučínova- iba 1100 l, Moyzesova – iba 1100 l, Hollého- iba 1100 l, Štúrova – iba 1100 l,
Hviezdoslavova- iba 1100 l,, Martinkov potok - Ul. J. Kollára - iba 1100 l, .
Utorok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP)- iba 1100 l, Školská–
iba 1100 l, Hurbanova– iba 1100 l, Mierová ulica– iba 1100 l, Gočárova ulica– iba 1100 l,
Streda: A. Hlinku (časť od žel. priecestia po hlavnú cestu I/11)- iba 1100 l,, 17. novembra –
len 1100 litrové zberné nádoby, Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby,
Moyzesova (č. 2057, 2058, 2107), Štúrova - 1100 litrové zberné nádoby
Štvrtok: Milošova, a neprístupné oblasti.

Piatok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalúpkova, SNP)- iba 1100 l,, Školskáiba 1100 l, Hurbanova- iba 1100 l, Gočárova - len 1100 litrové zberné nádoby
sídlisko Žarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova)- iba 1100 l,,
Kukučínova- iba 1100 l zberné, Martinkov potok- iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavovaiba 11000 l zberné nádoby,
Vývoz zberných nádob v rodinných domov v roku 2012 :
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 2 týždne:
Vývozy budú realizované v každom nepárnom týždni
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 4 týždne:
Vývozy budú realizované v nasledujúcich týždňoch: 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Vývoz komunálneho odpadu 1 x za 8 týždňov:
Vývozy budú realizované v nasledujúcich týždňoch: 19, 27, 35, 43, 51
Zmeny oproti plánovanému vývozu:
Vývoz bude realizovaný 4.7.2012 namiesto 5.7.2012,

Vývoz KO pre podnikateľov:
Pondelok: sídlisko Žarec (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) , Kysucká
cesta, Kukučínova, Podbrežie, Palárikova, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa
Kráľa , Ľ. Podjavorinskej- rodinné domy, A. Hlinku (časť od kostola po železničný podchod),
Pribinova, Moyzesova, Májová, Hollého, Štúrova, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Martinkov
potok - ul. J. Kollára .
Utorok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP) Dukelských hrdinov,
ul. Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierová ulica,
Gočárova ulica, Bukov
Streda: Kysucká cesta pod Žarcom, Matičné námestie, Potočná, ul. Horná až Vojty, A. Hlinku
(časť od žel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá ul., 17. novembra – len 1100 litrové zberné
nádoby, Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby, Moyzesova (č. 2057, 2058,
2107), Štúrova - 1100 litrové zberné nádoby
Štvrtok:, Jesenského cesta- Podzávoz až po skládku TKO, Slovanská cesta, Milošova,
Čadečka
Piatok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalúpkova, SNP), Školská, Hurbanova, u
Kyzka, u Sihelnika, Horelica, Palárikova od nemocnice po Sihelnika, Gočárova - len 1100
litrové zberné nádoby
Sídlisko Žarec (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kukučínova- iba 1100
l zberné nádoby, Martinkov potok- iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavova- iba 11000 l
zberné nádoby
Frekvencia vývozov zberných nádob a vyznačenie vývozov v danom týždni pre
podnikateľské subjekty na rok 2011
Vývoz 1 x za týždeň – od 19 týždňa po 52 týždeň ( vývoz v týždni uskutočňovaný podľa
lokalít a ulíc)
Vývoz 1 x za 2 týždne – vývozy uskutočňované v každom druhom nepárnom týždni
Vývoz 1 x za 3 týždne - vývozy v týždni : 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43,
46, 49, 52
Vývoz 1 x za 4 týždne – vývozy v týždni : 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Vývoz 1 x za 8 týždňov – vývozy v týždni : 21, 29, 37, 45
Vývoz 1 x za štvrťrok – vývozy v týždni : 26, 39, 52

Zmeny oproti planovanemu
4.7.2012 namiesto 5.7.2012,

ryvozu: Yyvoz bude realizovany 7.5.2012 namiesto 8.5.2012,
30.8.2012 namiesto 29.8.2012

Harmonogram vyvozu komunalnyeh odpadov pre obcanov neparny tYfden pre oblasti
kombinovaneho systemu zberu komunalnych odpadov:

Streda: Cadecka u Michaliny a Kotyry, Cadecka u Habcaka, Cadecka u Simciska, Milosova
oproti Hul'any, Podzavoz u Gaboreho, Milosova Padysaka, Milosova Vysne a Nizne
Megonky, koniec Slovanskej cesty,

Stvrtok: Rieka Belajka, Rieka Vojty, Krkosky, Buty, Drahosanka, Lisky, Kultana, Sevca,
Vlcaka, Bukov na kopceku,
u Nemcaka, u Klimka, Bargary, Bercaka, Muiiaka, Vescary, Hanuscaka, Hal'amy, Gabrisa,
Janka, u Capka
Zmeny oproti planovanemu vyvozu:
VYvoz bude realizovany 28.8.2012 narniesto 29.8.2012,

Harmonogram

a oblasti vrecoveho systemu

VYvoz vriec sa bude realizovat' kaZdy druhy utorok v parnych ryZdiioch v nasledujucich
oblastiach:
osada Kycerka, Milosova u Kesiiaka, Podzavoz u Jurosi, Podzavoz u Polaka Podzavoz
u Spindli, Rieka pod Mestskou chatou
VYvoz zbernych nadob v rodinnjch domov v roku 2012 :
VYvoz komunalneho odpadu 1 x 2 tYrone:
VYvozy budu realizovane v kazdom parnom ryzdni
Zmeny oproti planovanemu ryvozu:
Yyvoz bude realizovany 27.12.2012 namiesto 25.12.2012

Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 129/2012
Rozpis separovaného zberu pre rok 2012
Rozpis separovaného zberu pre rok 2012
dátum

dátum

dátum

Podzávoz, Milošová,
Čadečka,Horelica

23.7.2012

20.8.2012

17.9.2012

Čadca, Rieka, U Sihelnika, U Kyzka,osady

24.7.2012

21.8.2012

18.9.2012

Podzávoz,
Milošová,Čadečka,
Horelica

25.7.2012

22.8.2012

19.9.2012

Čadca, Rieka,U Sihelnika, U Kyzka, osady

26.7.2012

23.8.2012

20.9.2012

sklo

plasty,
tetrapaky,
kovové obaly

dátum

plasty,
tetrapaky,
kovové obaly

dátum

dátum

dátum

dátum

Podzávoz, Milošová,
Čadečka,Horelica15.10.201212.11.201210.12.2012

Čadca, Rieka, U Sihelnika,
U Kyzka,osady16.10.201213.11.201211.12.2012

sklo

Podzávoz,
Milošová,Čadečka, Horelica17.10.201214.11.201212.12.2012
Čadca, Rieka,U Sihelnika,
U Kyzka, osady18.10.201215.11.201213.12.2012

Separovaný odpad so zaviazanými vrecami a nalepenými čiarovými kódmi v deň zberu vyložiť pred
bránku do 7,00hod.
Zber papiera sa uskutoční:
07.06.2012
13.09.2012
20.12.2012

V ramci separovaneho zberu komunalnych odpadov, ktore nie
odovzdat':
ZBERNE VRECW
KQNTAJNERYIFARBA

PLAST-

ilta

VKLADAME
PLASTOvE ODPADY - prazdne
fl'ase od mineralok a napojov,
samponov
KOVOvE OBALY - plechovky,
aloba!, viecka od jogurtov
VIACVRSTVOvE OBALY OD
NAPOJOV VKM - tetrapark

PAPIEROvE
PAPIER- modra

ODPADY

karton, zoslty, casopisy
vkladame do kontajnera na
separovany zber modrej farby,
v rodinnych domoch do skatUl'
SKLENENE

S11

nebezpecne je mOZne

NEVKLADAME

CELOFAN, ZNECISTENE
FOLIE, OBALY OD
NEBEZPECNYCH LATOK A
CHEMlKALll

MASTN\' PAPIER, CELOFAN,
FOLIU, OBALY OD KAVY,
OBALYNA VA.ITCKA,OBALY
Z VIACVRSTVOvYCH
MATERIALOV - TETRAPARK,
POUZITE PLIENKY-"
PAMPERSKY", POUZITE
PAPIEROvE UTIERKY APOD.

FCASE A
SKLO

rxsueova

SKLO- zelena

fl'ase od napojov, zavaranin,
kozmetiky, rozbite tabul'ove sklo ..
TIP:
Fl'ase a pohare ocistime od
zvyskov potravin.
Fl'ase, hlavne pri vrecovom zbere,
nerozbijame, ponechame ich cele,

ZIAROVKY, ZIARIVKY,
KERAMIKU, ZRKADLA,
TABUCOvE SKLO S
DROTENYM VYrLETOM

I

Priloha C. 4 k Vseobecne Zllvaznemu nariadeniu

c. 12912012

Rozpis zberu, prepravy, zhodnotenie
alebo zneskodnenie
odpadu z domacnosti
s obsahom
skodlivin, ktore svojimi nebezpecnymi
vlastnost'ami
znifuju moznost' zhodnotenia
komunalneho
odpadu, a ktore svojim charakterom
zapriciiiuju negativne vplyvy pri nakladani
s nimi,

.Iesenne upratovanie:
12.10.2012 - piatok
o 8.00 - u Sihelnika, u Kyzka
o 8.45 - u Krkosky, u Buty, osada Kycerka
09.45 - sidlisko Kycerka- ul. SNP, Okruzna, Komenskeho,

Chalupkova

o 10.15 - sidlisko III. - uJ. Mierova, Gocarova, Razusova, Skolska, Hurbanova, Martinkov
J. Kollara, E. Podjavorinskej, Palarikova, Mala ul., Bajzova, E. Janotu, Bottova, Pribinova.
o 11.15 - sldlisko II. - ul. Hviezdoslavova,
Kukucinova, Kysucka cesta, Holleho,

Sladkovicova,

Hrancova,

o 12.00 - sidlisko Zarec- ul. Jasfkova, M.R. Stefanika, Bemolaka,

Moyzesova,

potok, ul.

Sturova, Majova,

J. Kral'a

o 13.30 - Horna. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka aZ po Vojty otocka autobusu.

13.10.2012- sobota
o 8.00 - Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemesi, u Janka, u Sventka, u Nemcaka, u Belesa, na
Brehu, u Vescary, Bargary, Bercaka, Muiiaka,u Capka, Bukov, Drahosanka, u Kotyry, u Michaliny.
o 9.40 - Slovanska cesta, Podzavozo 10.00 - Cadecka- od

ZS

pohostinstvo

" Stracia nozka."

Podzavoz po otocku autobusu Cadecka u Krali,

o II. I 0 - Milosova od penzi6nu Domes po otocku autobusu Megonky.

Nebezpecne odpady musia bye vylozene na sidliskach pri jednotIiyfch blokoch na chodnikoch.
pripadne pri zbernych nadobach a v osadach pri hlavnej ceste do uvedeneho casoveho terminu
v dany deli podl'a rozpisu
V ramci zberu mozu obcania odovzdat' nasledovne druhy odpadov z domacnosti: farby .rozpust'adla,
kyseliny, zasady, fotochemicke
latky (riadne uzavrete nadoby), pesticidy, ziarivky a iny odpad
obsahujuci ortut', vyradene zariadenia obsahujuce chlorfluorovane uhI'ovodiky, oleje, farby, lepidla,
detergenty, cytotoxicke
a cytostatikum
lieciva, baterie a akumulatory, vyradene elektronicke a
elektricke zariadenia, drevo povrchovo upravene, opotrebovane pneumatiky .

m.~~
pri~~~~

Priloha C.5 k Vseobecne zaviiznemu nariadeniu

c. 129/2012

Nalefitosti ohlasenia poplatnika,
mnozstvo odvafaneho odpadu:

ktory

1.

sluziace] pre bytove ucely, kde ma fyzicka osoba

presna identifikacia nehnutel'nosti
trvaly alebo prechodny pobyt:

vyuiiva

mnofstvovy

zber

a chce zmenit'

- meno, priezvisko a datum narodenia poplatnika:
- adresa trvaleho pobytu, alebo prechcdneho
odpad

pobytu, od ktorej nehnutel'nosti

ma byt'

odvazany:
umiestnenie

zbemej nadoby.:

vel'kost' nadoby:
frekvencia vyvozu:

2.

Datum zmeny odvozu:

3.

Ostatne udaje:
Telef6n:

4.

Vyhlasenie poplatnika

0

pravdivosti iidajov uvedenych v ohlaseni:

Svojim podpisom potvrdzujem

pravdivost' uvedenych udajov,

5.

Zoznam priloh:

6.

Podpis poplatnfka alebo zakonneho zastupcu poplatnika podl'a osobitneho predpisu
(Upozomenie: Podpis vyjadruje suhlas poplatnfka s poskytnutim jeho osobnych udajov
ohlasovatel'ovi).

V Cadci diia:

/J

;.g.~

primator mesta

