Mesto Čadca
vydáva na úseku územnej samosprávy na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a v súlade s § 39 ods. 6 a 7 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
č. 134/2012
O
NAKLADANÍ
S
KOMUNÁLNYMI
ODPADMI A S DROBNÝMI
STAVEBNÝMI
ODPADMI, VRÁTANE BIOLOGICKY ROZLOŢITEĽNÝCH
KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV OD PREVÁDZKOVATEĽA
KUCHYNE A ELEKTROODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva1 upravuje podrobnosti o spôsobe zberu2 a prepravy komunálnych
odpadov3, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov4 jednotlivých zloţiek
komunálnych odpadov5 a o spôsobe nakladania6 s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj
miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie7 odpadov a triedeného zberu
biologicky rozloţiteľných odpadov8.
§2
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1.Mesto Čadca zabezpečuje zneškodňovanie zmesového komunálneho
skládkovaním10 na skládke odpadov Čadca – Podzávoz II. kazeta11.
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odpadu9

§ 2 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ﴾ďalej zákon o odpadoch﴿
§ 2 ods. 8 zákona o odpadoch
§ 2 ods. 14 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 3 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 5 zákona odpadoch
§ 2 ods.7 zákona o odpadoch
§ 2 ods. 34 zákona o odpadoch
§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch
§ 2 od. 11 zákona o odpadoch
§ 7 ods. 1 písm. a﴿ zákona o odpadoch alebo § 28 ods. 1 zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečistenia ţivotného prostredia

2. Mesto Čadca umoţňuje zber a prepravu komunálnych odpadov na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia na celom území mesta Čadca, pričom v rámci systému:
a﴿ zabezpečuje zberné nádoby, ktoré zodpovedajú systému zberu odpadov v meste a pri
bytových domoch aj priestor, kde môţu občania odovzdávať oddelené zloţky komunálnych
odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov12,
b﴿ zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy,
sklo a viacvrstvové kombinované materiály.
§3
Objem zberných nádob a minimálny interval odvozu
pre zmesový komunálny odpad
1. Objem zberných nádob na zmesový komunálny odpad a minimálny interval odvozu pre
a﴿

rodinný dom

Tab.1

Osoby

Objem nádoby 110 – Objem nádoby 140 l
1 ks, 120 l – 1 ks
– 1 ks

1–2

1x 4 týţdne

Objem nádoba 240 l – 1 ks

1 x 4 týţdne

3–5

1 x 2 týţdne

1 x 4 týţdne

6 – 12

1 x 2 týţdne

12 a viac

Frekvencia vývozu bude alikvotne
zvýšená podľa počtu osôb v
kombinácii predchádzajúc.limitov

b﴿ bytový dom a ostatné budovy určené na bývanie
Tab.2

Osoby

Objem nádoby 1100 l - 1 ks

1 – 20

1 x 4 týţdne

21 – 40

1 x 2 týţdne

41 a viac

Frekvencia vývozu bude alikvotne zvýšená podľa počtu osôb v kombinácii predchádzajúcich
limitov

c﴿ budovy slúţiace na iné účely ako bývanie, ktoré sú vo vlastníctve, resp. v správe fyzickej
osoby alebo právnickej osoby podnikajúcej na území mesta Čadca
Tab.3

12

Zamestnanci

Nádoba 110 l, 120 l,
140 l – 1 ks

1–3

1 x 4 týţdne

4 – 10

1 x 2 týţdne

11 – 30

1 x 1 týţdeň

§ 39 ods. 5 písm. a﴿ zákona o odpadoch

Nádoba 240 l – 1 ks

Nádoba 1100 l – 1 ks

1 x 2 týţdne

-

31 – 60

1 x 1 týţdeň

60 a viac

1 x 4 týţdne
Frekvencia vývozu bude
alikvotne zvýšená podľa
počtu osôb v kombinácii
predchádzajúcich limitov

2. Výber veľkosti zbernej nádoby je moţný z týchto typov: 110 l ﴾len v prípade uţ
existujúcej nádoby﴿, 120 l, 140 l, 240 l a 1100 l.
3. Pôvodca13 komunálnych odpadov poţiada Mesto Čadca o odvoz komunálnych odpadov
nad rámec stanovených odvozov podľa § 3 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) tohto
nariadenia za úplatu, ak vyprodukuje väčšie mnoţstvo komunálnych odpadov, ako dovoľuje
kapacita pridelenej zbernej nádoby, alebo si zakúpi na Mestskom úrade Čadca, referáte
ţivotného prostredia ţetón vrátane vreca čiernej farby o objeme 110 l, ktoré je určené na
zmesové komunálne odpady. Harmonogram vývozu zmesových komunálnych odpadov je
uvedený v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.
4. Pôvodca odpadu môţe poţiadať o zmenu veľkosti nádoby, príp. frekvenciu vývozu po
predloţení relevantných dokladov najneskôr do 31.01. príslušného roka.
§4
Spôsob triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zloţiek na území mesta
Spôsob triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zloţiek komunálnych odpadov
na území mesta je nasledovný:
Pôvodca odpadu je povinný:
1

Vytriedené zloţky komunálnych odpadov – papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové
kombinované materiály ukladať:
a﴿ rodinné domy - do zberných vriec farebne odlišných: plast, kovy a viacvrstvové
kombinované materiály – ţltá, sklo – zelená. Zber papiera bude vykonávaný podľa
harmonogramu zberu uvedeného v Prílohe č. 2 tohto nariadenia.
Ročne bude poskytnutý maximálny počet vriec pre triedený zber komunálnych odpadov
pre rodinné domy:
Tab.4

Osoby

Vrecia ţlté

Vrecia zelené

1–2

12

6

3–5

18

8

6 – 12

24

12

b﴿ bytové domy – do zberných nádob s farebným odlíšením, alebo označením druhu
odpadu umiestnených na určených miestach.
2.

13

Harmonogram zberu triedených zloţiek komunálnych odpadov od rodinných domov je
uvedený v Prílohe č. 2 tohto nariadenia a od bytových domov a podnikateľských
subjektov bude zber vykonávaný po naplnení zberných nádob.
§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch

§5
Nakladanie s objemnými odpadmi, oddelene vytriedenými odpadmi z domácnosti s
obsahom škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi

1. Mesto Čadca na zhromaţďovanie14 objemného odpadu poskytuje občanom mesta
veľkoobjemové 7 m3 zberné nádoby, ktoré v rámci jarného a jesenného zberu rozmiestňuje na
verejné priestranstvá. Miesta určené na umiestnenie veľkoobjemových zberných nádob sú
uvedené v Prílohe č. 3 tohto nariadenia.
2. V prípade, ţe drţiteľ odpadu15 poţiada Mesto Čadca o zbernú nádobu pre individuálny
odvoz objemného odpadu z miesta určeného pôvodcom odpadu, odvoz a zneškodnenie bude
spoplatnené.
3. Mesto Čadca vykonáva zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti
s obsahom škodlivín a elektroodpadu v rámci jarného a jesenného zberu podľa harmonogramu
uvedeného v Prílohe č. 3 tohto nariadenia.
4. Mesto Čadca v rámci zberu objemných odpadov vykonáva zber a prepravu drobného
stavebného odpadu v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby16 podľa
harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 3 tohto nariadenia.
5. Mimo schváleného harmonogramu je pôvodca drobného stavebného odpadu povinný
odpad odovzdať na skládku odpadov určenú v ust. § 2 ods. 1 tohto nariadenia.
6. Ak celkové mnoţstvo drobného stavebného odpadu prekročí mnoţstvo uvedené v bode 4
tohto paragrafu, pôvodca odpadu alebo drţiteľ odpadu zabezpečí jeho zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady.
§6
Nakladanie s biologicky rozloţiteľným odpadom
1. Fyzická osoba – občan ako pôvodca biologicky rozloţiteľných odpadov, ktoré vznikajú v
rodinných domoch, môţe odpad kompostovať vo vlastnom zariadení – kompostovisku, alebo
poţiadať Mesto Čadca o zapoţičanie nádoby na biokompost pre podporu domáceho
kompostovania.
2. Mesto Čadca v rámci svojich moţností prenajíma občanom nádoby pre podporu domáceho
kompostovania v rozsahu 1 ks biokomposter na 1 rodinný dom.
3. Pre biologicky rozloţiteľné odpady vznikajúce pri bytových domoch, školách, cintorínoch,
parkoch a iných verejných plochách patriacich Mestu Čadca, sú vyuţívané zberné nádoby o
objeme 240 l a 1100 l hnedej farby označené „Bio odpad“.
4. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné subjekty, ktorým
vznikajú na území mesta Čadca biologicky rozloţiteľné odpady, sú povinné ich zhodnocovať
na vlastných kompostoviskách, alebo poţiadať Mesto Čadca o odvoz odpadu za úplatu.
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2 ods. 9 zákona o odpadoch
2 ods. 3 zákona o odpadoch
§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch

5. Zber a prepravu jedlých olejov a tukov ako biologicky rozloţiteľných odpadov Mesto
Čadca zabezpečuje prostredníctvom organizácie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.
6. Zberná nádoba na zber jedlých olejov a tukov pre občanov Mesta Čadca je umiestnená v areáli
Mestského podniku sluţieb Čadca.
§7
Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov
1. Pôvodca komunálnych odpadov vznikajúcich pri uţívaní nehnuteľností v záhradkárskych
oblastiach a iných nehnuteľností určených na rekreáciu, je povinný zmesové komunálne
odpady uloţiť do vlastnej zbernej nádoby v mieste svojho trvalého bydliska, alebo
zakúpiť ţetóny na zber zmesového komunálneho odpadu vo vreciach na Mestskom úrade
Čadca, referáte ţivotného prostredia.
2. Vlastníci alebo uţívatelia objektov slúţiacich tomu istému účelu na určitom ohraničenom
území ﴾polyfunkčné objekty, administratívne budovy s prenajatými priestormi,
záhradkárske osady a pod.﴿ môţu mať odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov
zabezpečené spoločne. Prevádzky s minimálnym mnoţstvom odpadu majú moţnosť
spoločne uţívať zbernú nádobu, pričom rozhodnutie sa vystaví na správcu nehnuteľností,
resp. prevádzku, ktorá dá súhlas druhej prevádzke na ukladanie odpadu.
§8
Rozdelenie územia mesta
Územie Mesta Čadca sa rozdeľuje na 2 zvozové oblastí nasledovne:
1. Zvozová oblasť č. 1 je oblasť, v ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov
zabezpečuje priamo od nehnuteľností počas celého roka, prípadne počas zimných
mesiacov pomocou veľkoobjemových zberných nádob ﴾kombinovaný﴿.
2. Zvozová oblasť č. 2 je oblasť, v ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov
zabezpečuje pomocou veľkoobjemových zberných nádob z dôvodu celoročného sťaţeného
prístupu. Ide o tieto lokality:
Horelica Kýčera, Horelica u Mravca, Čadca u Bryndziari, Milošová Dejovka, Milošová u
Vilča
§9
Záverečné ustanovenia
1. Dňom 01. januára 2013 sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č.
125/2012.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Mesta Čadca č. 123/2012 zo dňa 13. decembra 2012
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2013.
Ing. Milan G U R A
primátor mesta

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 134/2012

HARMONOGRAM ZBERU A PREPRAVY ZMESOVÝCH
KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Občanom bývajúcich v rodinných domoch bude vývoz realizovaný podľa lokality, v ktorej
bývajú a to v párny, alebo nepárny týţdeň v príslušnom dni a podľa frekvencie vývozu, v
ktorom týţdni sa vývoz realizuje. V bytových domoch sa vývoz realizuje podľa ulíc, pričom
ak je vývoz realizovaný 1 x za týţdeň, tak sa vývoz uskutoční od pondelka do stredy podľa
príslušnej ulice. V prípade vývozu 2 x za týţdeň sa druhý vývoz v týţdni realizuje v piatok
podľa príslušnej ulice.
Vývoz KO párny týţdeň - občania:
Pondelok:
sídlisko Ţarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kysucká cesta,
Kukučínova, Podbreţie, Palárikova, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa,
Ľ. Podjavorinskej - rodinné domy, A. Hlinku (časť od kostola po ţelezničný podchod),
Pribinova, Moyzesova, Májová, Holého, Štúrova, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Martinkov
potok - Ul. J. Kolára.
Utorok:
sídlisko Kýčerka (Okruţná, Komenského, Chalupkova, SNP),
Dukelských hrdinov,
Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierová ulica,
Gočárova ulica, Bukov
Streda:
Kysucká cesta pod Ţarcom, Matičné námestie, Potočná, Horná aţ Vojty, A. Hlinku (časť od
ţel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá, 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 aţ po skládku TKO, Slovanská cesta, Čadečka
Piatok:
sídlisko Ţarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) - iba 1100 l,
Kukučínova - iba 1100 l zberné nádoby, Martinkov potok - iba 1100 l zberné nádoby,
Hviezdoslavova - iba 1100 l zberné nádoby, sídlisko Kýčerka (Okruţná, Komenského,
Chalupkova, SNP) - iba 1100 l, Školská- iba 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 2013 :
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 2 týţdne:
Vývozy budú realizované v kaţdom párnom týţdni

= 25 vývozov za rok

Vývoz komunálneho odpadu 1 x 4 týţdne:
Vývozy budú realizované v nasledujúcich týţdňoch:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 51

= 13 vývozov za rok

Zmeny oproti plánovanému vývozu:
Vývoz bude realizovaný:

dňa 02. 04. 2013 namiesto 01.04.2013,

dňa 02.05.2013 namiesto 01.05.2013,
dňa 31.10.2013 namiesto 01.11.2013.
Vývoz KO nepárny týţdeň - občania:
Pondelok:
sídlisko Ţarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) - iba 1100 l,
Kukučínova - iba 1100 l, Moyzesova – iba 1100 l, Holého - iba 1100 l, Štúrova – iba 1100 l,
Hviezdoslavova - iba 1100 l, Martinkov potok - Ul. J. Kolára - iba 1100 l.
Utorok:
sídlisko Kýčerka (Okruţná, 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 ţel. 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:
Milošová a neprístupné oblasti.
Piatok:
sídlisko Kýčerka (Okruţná, Komenského, Chalupkova, SNP) - iba 1100 l, Školská- iba 1100
l, Hurbanova - iba 1100 l, Gočárova - len 1100 litrové zberné nádoby, sídlisko Ţarec (Ul. J.
Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) - iba 1100 l, Kukučínova - iba 1100 l zberné,
Martinkov potok - iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavova - iba 1100 l zberné nádoby.
Vývoz zberných nádob v rodinných domov v roku 2013 :
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 2 týţdne:
Vývozy budú realizované v kaţdom nepárnom týţdni

= 26 vývozov za rok

Vývoz komunálneho odpadu 1 x 4 týţdne:
Vývozy budú realizované v nasledujúcich týţdňoch:
1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

= 14 vývozov za rok

Zmeny oproti plánovanému vývozu:
Vývoz bude realizovaný

dňa 28.03.2013 namiesto 29.03.2013,
dňa 09.05.2013 namiesto 08.05.2013,
dňa 04.07.2013 namiesto 05.07.2013,
dňa 09.05.2013 namiesto 08.05.2013,
dňa 30.08.2013 namiesto 29.08.2013.

Vývoz KO pre podnikateľov:
Pondelok:
sídlisko Ţarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kysucká cesta,
Kukučínova, Pobreţie, Palárikova, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa,
Ľ. Podjavorinskej, A. Hlinku (časť od kostola po ţelezničný podchod), Pribinova, Moyzesova,
Májová, Holého, Štúrova, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Martinkov potok - ul. J. Kolára.
Utorok:
sídlisko Kýčerka (Okruţná, Komenského, Chalupkova, SNP),
Dukelských hrdinov,
Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierová ulica,
Gočárova ulica, Bukov
Streda:
Kysucká cesta pod Ţarcom, Matičné námestie, Potočná, Horná aţ Vojty, A. Hlinku (časť od
ţel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá ul., 17. novembra – len 1100 litrové zberné nádoby,

Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby, Moyzesova, Štúrova - 1100 litrové zberné
nádoby
Štvrtok:
Jesenského cesta - Podzávoz aţ po skládku TKO, Slovanská cesta, Milošová, Čadečka
Piatok:
sídlisko Kýčerka (Okruţná, Komenského, Chalupkova, SNP), Školská, Hurbanova, u Kyzka,
u Sihelnika, Horelica, Palárikova od nemocnice po Sihelnika, Gočárova - len 1100 litrové
zberné nádoby, sídlisko Ţarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova),
Kukučínova - iba 1100 l zberné nádoby, Martinkov potok - iba 1100 l zberné nádoby,
Hviezdoslavova- iba 1100 l zberné nádoby.
Frekvencia vývozov zberných nádob a vyznačenie vývozov v danom týţdni pre
podnikateľské subjekty na rok 2013
Vývoz 1 x za týţdeň:
-od 1. týţdňa po 52. týţdeň ( vývoz v týţdni uskutočňovaný podľa lokalít a ulíc)
= 52 vývozov celkom za rok
Vývoz 1 x za 2 týţdne:
vývozy uskutočňované v kaţdom druhom nepárnom týţdni:
1, 3,5, 7, 9, 11, 13,...51
= 26 vývozov celkom za rok
Vývoz 1 x za 4 týţdne:
vývozy v týţdni:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
rok

= 13 vývozov celkom za

Zmeny oproti plánovanému vývozu: ako u občanov
Harmonogram vývozu KO pre občanov nepárny týţdeň pre oblasti kombinovaného
systému zberu komunálnych odpadov:
Streda:
Čadečka u Michaliny a Kotyry, Čadečka u Habčáka, Čadečka u Šimčiska, Milošová oproti
Huľany, Podzávoz u Gáboreho, Milošová Padyšáka, Milošová Vyšné a Niţné Megonky,
koniec Slovanskej cesty,
Štvrtok:
Rieka Belajka, Rieka Vojty, Krkošky, Buty, Drahošanka, Líšky, Kultana, Ševca, Vlčaka,
Bukov na kopčeku, u Nemčaka, u Klimka, Bargary, Berčáka, Muňaka, Veščary, Hanuščáka,
Haľamy, Gabriša, Janka, u Capka
Zmeny oproti plánovanému vývozu:
Vývoz bude realizovaný:

dňa 28.03.2013 namiesto 29.03.2013,
dňa 09.05.2013 namiesto 08.05.2013,
dňa 04.07.2013 namiesto 05.07.2013,
dňa 30.08.2013 namiesto 29.08.2013

Vývoz zberných nádob v rodinných domov v roku 2013 :
Vývoz komunálneho odpadu 1 x 2 týţdne:
vývozy budú realizované v kaţdom párnom týţdni

Zmeny oproti plánovanému vývozu:
Vývoz bude realizovaný:

dňa 02.04.2013 namiesto 01.04.2013,
dňa 02.05.2013 namiesto 01.05.2013,
dňa 31.10.2013 namiesto 01.11.2013.
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Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 134/2012
Rozpis triedeného zberu komunálnych odpadov pre rok 2013
Rozpis triedeného zberu pre rok 2013 pre rodinné domy
Zloţka KO

Zberné miesta

Dátu
m

Plasty,
tetrapaky,
kovové
obaly

Podzávoz, Milošová, Čadečka, 07.01. 04.02. 04.03. 02.04. 29.04. 27.05. 24.06.
2013 2013 2013 2013 2013 2013
2013
Horelica

Plasty,
tetrapaky,
kovové
obaly

Čadca, Rieka, U Sihelnika, u 08.01. 05.02. 05.03. 03.04. 30.04. 28.05. 25.06.
Kyzka, osady na území Čadce 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Sklo

Podzávoz, Milošová, Čadečka, 09.01. 06.02. 06.03. 04.04. 02.05. 29.05. 26.06
2013 2013 2013 2013 2013 2013
2013
Horelica

Sklo

Čadca,– Rieka, U Sihelnika, u 10.01. 07.02. 07.03. 05.04. 03.05. 30.05. 27.06.
Kyzka, osady na území Čadce 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Zloţka KO

Zberné miesta

Plasty,
tetrapaky,
kovové
obaly

Dátum

Dátu
m

Dátu
m

Dátu
m

Dátu
m

Dátum Dátum

Dátum Dátum Dátum

Dátum

Dátum

Podzávoz, Milošová, Čadečka, 22.07.
2013
Horelica

19.08.
2013

16.09.
2013

14.10.
2013

11.11.
2013

09.12.
2013

Plasty,
tetrapaky,
kovové
obaly

Čadca, Rieka, U Sihelnika, u 23.07.
Kyzka, osady na území Čadce 2013

20.08.
2013

17.09.
2013

15.10.
2013

12.11.
2013

10.12.
2013

Sklo

Podzávoz, Milošová, Čadečka, 24.07.
2013
Horelica

21.08.
2013

18.09.
2013

16.10.
2013

13.11.
2013

11.12.
2013

Sklo

Čadca, Rieka, U Sihelnika, u 25.07.
Kyzka, osady na území Čadce 2013

22.08.
2013

19.09.
2013

17.10.
2013

14.11.
2013

12.12.
2013

Triedený odpad ﴾plasty stlačené﴿ s naplnenými zaviazanými vrecami a nalepenými čiarovými
kódmi v deň zberu vyloţiť pred bránku alebo na iné prístupové miesto do 7.00 hod.
Zber papiera sa uskutoční v dňoch:

12.03.2013
02.07.2013
24.09.2013
17.12.2013

Zber a preprava vytriedených zloţiek komunálnych odpadov od bytových domov a
podnikateľských subjektov bude zabezpečovaný podľa potreby po naplnení zberných
nádob.

V rámci triedeného zberu komunálnych odpadov, ktoré nie sú nebezpečné, je moţné
odovzdať:

ZBERNÉ VRECIA/
KONTAJNERY/FARBA

PLAST - ţltá

PAPIER- modrá

VKLADÁME

NEVKLADÁME

PLASTOVÉ ODPADY - prázdne
fľaše od minerálok a nápojov,
šampónov
KOVOVÉ OBALY - plechovky, CELOFÁN, ZNEČISTENÉ FÓLIE,
OBALY OD NEBEZPEČNÝCH
alobal, viečka od jogurtov
LÁTOK A CHEMIKÁLIÍ
VIACVRSTVOVÉ OBALY OD
NÁPOJOV VKM - tetrapak

PAPIEROVÉ ODPADY
kartón, zošity, časopisy
vkladáme do kontajnera na
separovaný zber modrej farby,
v rodinných domoch do škatúľ

MASTNÝ PAPIER, CELOFÁN,
FÓLIU, OBALY OD KÁVY, OBALY
NA VAJÍČKA, OBALY Z
VIACVRSTVOVÝCH
MATERIÁLOV - TETRAPARK,
POUŢITÉ PLIENKY -"
PAMPERSKY", POUŢITÉ
PAPIEROVÉ UTIERKY APOD.

SKLENENÉ FĽAŠE A
TABUĽOVÉ SKLO
SKLO- zelená

fľaše od nápojov, zaváranín,
kozmetiky, rozbité tabuľové sklo..
TIP:
Fľaše a poháre očistíme od
zvyškov potravín.

ŢIAROVKY, ŢIARIVKY,
KERAMIKU, ZRKADLÁ,
TABUĽOVÉ SKLO S DRÔTENÝM
VÝPLETOM

Fľaše, hlavne pri vrecovom zbere,
nerozbíjame, ponecháme ich celé.
TEXTIL, PLASTY, SKLO, PAPIER,

BIOLOGICKÝ
KOVY, FARBY, STARÉ LIEKY,
ROZLOŢITEĽNÝ ODPAD
STRARÉ OLEJE, BATÉRIE,
/šupy z ovocia a zeleniny,
CHEMICKÉ PROSTRIEDKY,
BIOLOGICKÝ ODPAD
PRACH ZO SMETI A VYSÁVANIA,
zvyšky jedál, zelený a
– hnedé plastové nádoby
ČASTÍ RASTLÍN NAPADNUTÉ
drevený odpad zo záhrad,
CHOROBAMI,
KOSTI A MASO,
odpad z údrţby verejnej
MLIEČNÉ VÝROBKY, VAJCIA,
zelene, trávy, burina/
VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD

Ing. Milan G U R A
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Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 134/2012

ZBER A PREPRAVA OBJEMNÝCH ODPADOV, ODDELENE
VYTRIEDENÝCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTI
S OBSAHOM
ŠKODLIVÍN A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV:
1. s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami zniţujú moţnosť
zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú
negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi,
2. objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,

I. Jarný zber
1. Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín
﴾nebezpečné odpady - NO﴿:
Zber NO sa uskutoční v dňoch 08.03.2013 a 09.03.2013 podľa nasledovného rozpisu:
08.03.2013 - piatok
– u Sihelníka, u Kyzka
– u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka
– sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okruţná, Komenského, Chalupkova
– sídlisko III. – ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul.
J. Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova,
Dukelských hrdinov.
– sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová,
Kukučínova, Kysucká cesta, Holého.
– sídlisko Ţarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa
– Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka aţ po Vojty otočka autobusu
09.03.2013 - sobota
– Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na
Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka, u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u
Michaliny
– Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôţka“
– Čadečka - od ZŠ Podzávoz po otočku autobusu Čadečka u Králi
– Milošová od penziónu Domes po otočku autobusu Megonky
Zber sa uskutoční v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.
2. Zber a preprava objemných odpadov a drobných stavebných odpadov:
Zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov sa uskutoční v dňoch od
11.03.2013 do 22.04.2013.
Veľkoobjemové zberné nádoby budú umiestnené v týchto lokalitách:
Ul. J. Kráľa – pri výmeničke č. 2789, Bernolákova – nad výmeničkou č. 2761, Bernolákova –
pod blokom 33A, M.R.Štefánika ﴾čínsky múr﴿ - pri kaplnke, M.R.Štefánika blok 42,
M.R.Štefánika – medzi blok 4 -5, Jašíkova – nad potravinami KORUNA,
Kukučínova – medzi BD 32 – 34, Kukučínova – BD 42, Kukučínova – kriţovatka,

Moyzesova – blok 14,
Holého – stredná cesta, Hviezdoslavova – blok 3, BD 1950, kriţovatka – Hviezdoslavova –
Sládkovičova, Mierová – blok 6, Mierová – zast. SAD, Kollárova – blok L a M, Školská – pri
garáţach, Školská – zast. SAD,
Gočárova – BD 1506, Podjavorinskej – č. 2481, Podjavorinskej – pod Katastrálnym úradom,
Okruţná – medzi bl. 1 a 2, SNP – medzi bl. 4 a 5, Komenského – bl. 10, Komenského – nad
bl. 10B, Okruţná – bl. 12, Okruţná – bl. 13, Okruţná – bl. 14, Okruţná – bl. 16, Okruţná pred BD 3001, Okruţná – bl. 20, Okruţná – bl. 23, Okruţná – bl. 26, Okruţná – bl. 51,
Chalupkova – pri bl. 27, Chalupkova – pri bl. 29, Hurbanova – za predajňou Jednoty, Školská
– za práčovňou,
Kriţovatka Rázusova – Kollárova, Rázusova – pod Lipkou, Janotu – pred garáţ č. 923,
Bottova – za rodinnými domami, SNP – pri BD 6A, SNP – BD 9A, SNP – blok 8m
Dukelských hrdinov, Hrancova ulica, Slovanská ulica.
Okrajové časti mesta:
Milošová – u Krasňana, Gáboreho,
Podzávoz - zast. SAD, u Sčureho, u Kadluba, u Poláka, u Huľany, u Kešňaka, u Kadlubca,
u Prívary, Megonky,
Čadečka – u Tomali, u Hľuzy, u Habčáka, u Kliešťa, u Králi, u Šimčiska, u Michaliny, Kotyry,
Drahošanka – u Kultana, Vlčáka, Lišky, Drahošanka – otáčka, u Ševca,
U Capka – pod mostom,
Bukov – stred,
U Krkošky, u Buty,
Horná ulica – IBV, Rieka – Stred, Rieka – u Rebroša, Vojty – Belajka, Vojty – otočka
autobusu,
Horelica – Nemčáka, Beleša, Sventka, Muňáka, Lemeši, u Janka, Hanuščáka, Veščary – po
panelovku, Veščary – za mostom, u Samsona, u Klimka.

II. Jesenný zber
1. Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín
/nebezpečné odpady - NO/:
Zber NO sa uskutoční v dňoch 11.10.2013 a 12.10.2013 podľa nasledovného rozpisu:
11.10.2013 – piatok
- u Sihelníka, u Kyzka
– u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka
– sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okruţná, Komenského, Chalupkova
– sídlisko III. – ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J.
Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova Dukelských
hrdinov.
– sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová,
Kukučínova, Kys.cesta, Holého.
– sídlisko Ţarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa
– Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka aţ po Vojty otočka autobusu.
12.10.2013- sobota
– Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu,
u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka, u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny.
– Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôţka.“
– Čadečka - od ZŠ Pod závoz po otočku autobusu Čadečka u Králi.
– Milošová od Penziónu Domes po otočku autobusu Megonky.

2.Zber a preprava objemných odpadov a drobných stavebných odpadov
Zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov sa uskutoční v dňoch od
14.10.2013 do 15.11.2013. Veľkoobjemné nádoby budú umiestnené v lokalitách ako pri
jarnom upratovaní.
Nebezpečné odpady musia byť vyloţené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na
spevnených plochách, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do
uvedeného časového termínu v deň zberu podľa rozpisu tak, aby nedošlo k úniku
škodlivých látok alebo znečisteniu ţivotného prostredia.
V rámci zberu môţu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby,
,rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy,
ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, elektroodpad, lepidlá, detergenty, cytotoxické a
cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, drevo obsahujúce nebezpečné látky a ďalšie
nebezpečné odpady zaradené do skupiny 2017 .
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Vyhl. MŢP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

