Manuál k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 8/2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta
Prešov
1. Všeobecné práva a povinnosti
1)

Pôvodca – fyzické osoba (občan) a právnická osoba má právo na:
a) poskytnutie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému
zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo
svojom vlastníctve,
b) zber, pravidelný odvoz a energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu,
c) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej
povinností.

2)

Pôvodca – fyzické osoba (občan) má právo na:
a) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov podľa
podmienok uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu,
b) zber a odvoz objemného odpadu, elektroodpadov z domácností a odpadových batérií a
akumulátorov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v
intervaloch podľa tohto nariadenia a harmonogramu triedeného zberu, pričom
objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer,
charakter alebo množstvo uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviesť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu,
c) bezplatné odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, okrem
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území mesta,
v ktorej je poplatníkom,
d) odovzdanie drobných stavebných odpadov v zbernom dvore za úhradu sadzby
miestneho poplatku za drobné stavebné odpady,
e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonogram odvozu zložiek
komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a zberných dvorov, zoznam
organizácii poverených zberom, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
2. Povinnosti pôvodcov odpadov
1) Pôvodca odpadu je povinný:
a) nakladať alebo inak zaobchádzať s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne
záväzným nariadením mesta,
b) zapojiť sa do systému triedeného a zmesového komunálneho odpadu v meste,
c) používať od organizácie poverenej zberom potrebný počet zberných nádob, vrátane
kontajnerov a vriec zodpovedajúcich systému zberu triedeného a zmesového
komunálneho odpadu v meste,
d) ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov
na účely ich zberu na miesta určené organizáciou poverenou zberom a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu,
e) odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady len do zberného dvora,

f) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu
k nehnuteľnosti kde býva, zakazuje sa vhadzovať zmesový komunálny odpad do
zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu,
g) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na
stanovisku, chrániť ich pred poškodením a odcudzením,
h) v prípade poškodenia prenajatej zbernej nádoby zavinením pôvodcu uhradiť náklady
na opravu; strata nádoby je riešená úhradou zostatkovej hodnoty,
i) v prípade odcudzenia nádoby pôvodca príjme inú, len v prípade, že sa preukáže
dokladom o nahlásení krádeže prostredníctvom štátnej polície,
j) platiť mestu miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
k) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností s obsahom škodlivín
a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,
l) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol,
m) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
n) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne
ukladať na vlastné
kompostovisko,
o) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v
domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach,
p) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali
uzavrieť,
q) odovzdať komunálne odpady iba organizácii poverenej zberom mestom,
r) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie,
s) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to určených a
aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom.
2) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na
verejných priestranstvách je povinný:
a) uskutočňovať
opatrenia
pre
zníženie
tvorby
odpadov
vznikajúcich
zákazníkom/návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci poskytovanej činnosti, ak
odpady sú podobných vlastností a zloženia ako odpady z domácností,
b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek
komunálneho odpadu a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia, prostredníctvom
organizácie poverenej zberom v meste, ak mesto zabezpečuje triedený zber aj pre
právnické osoby,
c) pre vznik zmesového komunálneho odpadu ako zvyšku po vytriedení zložiek z
komunálneho odpadu zabezpečiť oznámenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu
poplatku za komunálne odpady na predpísanom tlačive a prevziať si prostredníctvom
organizácie poverenej zberom v meste potrebný počet a druh zberných nádob alebo
vriec,
d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch,
bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach), za
účelom znižovania vzniku odpadov, uprednostňovať opakovane použiteľné riady a
príbory a zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to
najmä umiestnením dostatočného počtu zberných nádob.

3. Povinnosti vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti
1) Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný :
a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu na
základe počtu prihlásených poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne odpady
v danej nehnuteľnosti, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti; v prípade
preplňovania zberných nádob prehodnotiť počet zberných nádob a zmenu bezodkladne
nahlásiť mestu, ktoré o tom následne upovedomí organizáciu poverenú zberom,
b) zabezpečiť, aby počet zberných nádob na stanovišti zodpovedal počtu pôvodcov
odpadu v závislosti od intervalu zberu komunálnych odpadov,
c) udržiavať zberné nádoby
1. v dobrom technickom stave,
2. zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodzovaniu,
3. tak, aby boli uchopiteľné zberným zariadením a obsluhou zberného zariadenia a
komunálny odpad nevypadával zo zbernej nádoby,
4. tak, aby zberné nádoby boli uzatvorené a aby nedochádzalo k ich preplňovaniu,
d) umiestniť zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a na jednotlivé zložky
komunálneho odpadu v priestore nehnuteľnosti (objektov alebo oplotených pozemkov)
ak to nie je možné umiestniť ich na patrične upravenej ploche verejného priestranstva
po dohode s jej vlastníkom, správcom alebo mestskou časťou tak, aby boli ľahko
prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické závady a aby
premiestňovanie zberných nádob na miesto nakladania s odpadmi bolo čo
najjednoduchšie; vzdialenosť stanovišťa od domu má spĺňať požiadavky hygienických
predpisov,
e) dve a viac zberných nádob na komunálny odpad možno umiestniť len na stanovišti
zberných nádob, ktoré musí vyhovovať stavebným, hygienickým, estetickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným predpisom,
f) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stanovišťu, je fyzická
osoba alebo právnická osoba povinná postarať sa o náhradné stanovište; náhradné
stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob
prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám
zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov a triedených zložiek; zriaďuje
sa na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k
trvalému stanovišťu zberných nádob.
2) Pri výstavbe alebo prestavbe stanovišťa zberných nádob je vlastník, správca, alebo
nájomca nehnuteľnosti povinný taktiež zabezpečiť aby:
a) cesty medzi stanovišťom zberných nádob a miestom ich nakladania do zberových
vozidiel boli rovné, dláždené alebo betónové so zdrsneným povrchom, s dostatočným
osvetlením, s nájazdovou úpravou tak, aby prístupová cesta pre nakladanie nemala
žiaden schod,
b) stanovište bolo umiestnené tak, aby zberové vozidlo mohlo zastaviť (prípadne
zacúvať) bezprostredne k stanovišťu,

c) vzdialenosť stanovišťa od miesta nakladania, teda miesta, kde sa nádoby vyprázdňujú,
nepresahovala viac ako 10 m,
d) umiestnenie stanovišťa bolo vzdialené od vstupu do budovy min. 10 m a max. 50 m,
e) pôdorysné rozmery stanovišťa boli dostatočné podľa veľkosti a počtu umiestnených
nádob,
f) uzamykateľné stanovištia boli vopred odkonzultované s mestom a s organizáciou
poverenou zberom; a aby ich stavebné riešenie bolo zabezpečené v súlade
s podmienkami stavebného zákona (min. ohlásenia ako drobná stavba).

4. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta sa riadi platným POH mesta.
2. Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta vykonáva organizácia poverená
nakladaním s odpadom v meste.
3. Zhromažďovanie komunálnych odpadov na území mesta sa vykonáva:
a) do zberných nádob na komunálny odpad,
b) do zberných nádob na triedený odpad,
c) do veľkoobjemových kontajnerov,
d) do zberných vriec
(ďalej aj ako „zberná(é) nádoba(y)“).
4. Komunálne odpady je možné zhromažďovať len v zberných nádobách, ktoré sú na to
určené oprávnenou osobou po dohode s mestom.
5. Zberná nádoba na zhromažďovanie komunálnych odpadov sa umiestňuje na stanovišti
zbernej nádoby. V prípade, ak stanovište svojimi rozmermi nepostačuje zbernej nádobe,
musí byť zberná nádoba umiestnená tak, aby bola ľahko prístupná zberným vozidlám
oprávnenej osoby, aby nebola prekážkou v doprave, a aby nenarúšala hygienický
a estetický stav bezprostredného okolia.
5. Zber komunálnych odpadov
1. Pravidelný zber komunálnych odpadov, okrem triedeného odpadu, je zabezpečený
minimálne:
a) 1 x týždenne od rodinných domov,
b) 2 x týždenne od bytových domov,
c) 1 x týždenne od nehnuteľností, ktoré užíva právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ.
2. V prípade, že stanovište zbernej nádoby nie je dostupné pre zberné vozidlo oprávnenej
osoby, môže oprávnená osoba po odsúhlasení s mestom prechodne alebo natrvalo zmeniť
spôsob zberu odpadu pre uvedené stanovište, zmeniť umiestnenie uvedeného stanovišťa
alebo sústrediť viac zberných nádob na jedno určené stanovište.

3. Minimálny počet zberných nádob, objem a druh zberných nádob a frekvenciu vývozu
zberných nádob stanoví oprávnená osoba po dohode s mestom. Objem týchto zberných
nádob a frekvencia vývozu musí zodpovedať množstvu vyprodukovaného odpadu
pôvodcom odpadu.

4. Frekvencia zberu komunálnych odpadov sa upraví po dohode s mestom, ak sa preukáže, že
produkcia odpadu je nízka alebo vysoká a súčasne, že toto zníženie alebo zvýšenie je
opodstatnené vzhľadom na množstvo odpadu po vyseparovaní jednotlivých zložiek
odpadu.
5. Ak Technické služby mesta Prešov a.s. zistia, že v zbernej nádobe pôvodcu komunálneho
odpadu sa nachádzajú odpady, ktoré nie sú komunálnym odpadom, zbernú nádobu
nevyprázdni a informujú o tom pôvodcu odpadu.

6. Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi a jeho zložkami
1. Drobné stavebné odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác fyzickej osoby môže
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá tieto práce pre fyzickú osobu
vykonáva ukladať za poplatok na zberné dvory Technických služieb mesta Prešov a.s. na
Bajkalskej ul. č. 33 a Jesennej ul. č. 3 v Prešove, a to v čase otváracích hodín.
2. Je zakázané ukladať drobné stavebné odpady do zberných nádob určených na
zhromažďovanie komunálnych odpadov z dôvodu ich preťaženia.
3. Drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích alebo rekonštrukčných
prácach, je nutné zneškodniť len v zmysle platnej legislatívy, a preto pôvodca tohto odpadu
sa musí preukázať kontrolným orgánom dokladom, ktorý dokazuje, že nakladanie
s drobným stavebným odpadom a jeho zložkami bolo vykonané v zmysle platnej
legislatívy.
4. Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý bol odovzdaný fyzickou osobou
na zbernom dvore
je určený miestny poplatok podľa osobitného predpisu 1), ktorý je
splatný mestu podľa skutočnej hmotnosti, čo sa preukazuje vážnym lístkom
z certifikovaného meradla na zbernom dvore. Pôvodca drobného stavebného odpadu si
môže za poplatok na likvidáciu tohto odpadu objednať veľkokapacitný alebo
veľkoobjemový kontajner v Technických službách mesta Prešov a.s.
5. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na
základe súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a
k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí a hlavne k znižovaniu estetického vzhľadu okolia
bytového domu a verejného priestranstva.

1)

VZN č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Nakladanie s objemným odpadom
1. Zber objemného odpadu od fyzických osôb (ide najmä o starý nábytok, vane, umývadlá,
bytové jadrá, dvere, okná) je zabezpečený pristavením veľkoobjemných kontajnerov podľa
harmonogramu, ktoré oznamujú a zverejňujú Technické služby mesta Prešov a.s. aj na
www.tsmp.sk a www.presov.sk minimálne 2 x ročne.
2. Objemný odpad môže pôvodca odpadu – fyzická osoba aj mimo harmonogramu ukladať
na zberné dvory na Bajkalskej ul. č. 33 a Jesennej ul. č. 3 v Prešove.
3. Zber objemného odpadu umiestneného bezprostredne vedľa zberných nádob, alebo na to
určených miestach, vykonávajú Technické služby mesta Prešov a.s. podľa zverejneného
harmonogramu.
8. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene je povinný tento odpad
kompostovať vo vlastnom zariadení, alebo tento odpad bezplatne uložiť v deň zberu tohto
odpadu do hnedých 240 litrových zberných nádob určených na zber biologicky
rozložiteľného odpadu. Zber zabezpečia Technické služby mesta Prešov a.s., podľa
zverejneného harmonogramu.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu bude realizovaný na základe požiadaviek Zákona
o odpadoch č.79/2015 Z. z. v čase od 25.marca do 29.novembra vo frekvencii 1 x za 2
týždne. Vývoz odpadu zabezpečia Technické služby mesta Prešov, a.s. podľa termínov,
ktoré sú uvedené v kalendári triedeného zberu a taktiež aj na tejto webovej stránke :
https://www.tsmp.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu/2019/ako-na-to
Po pridelení 240 litrových zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného
odpadu už nie je možné ukladať zelený odpad do vriec. Občanom naďalej na zelený
odpad slúžia aj 2 zberné dvory na Bajkalskej ulici č.33 a Jesennej ulici č.3, kde je
možnosť donášať bezplatne zelený odpad a hlavne konáre.
Do 240 litrových zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu je
povolené ukladať len kvety, piliny, pokosenú trávu, odpad z ovocia a zeleniny, burinu,
lístie.
Do 240 litrových zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu
je zakázané ukladať odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové
výrobky.
Každá 240 litrová zberná nádoba určená na zber biologicky rozložiteľného
odpadu má aj QR kód. Po jeho načítaní získate prehľadné a aktuálne informácie
o spôsobe zberu biologicky rozložiteľného odpadu a tiež informáciu o možnosti
zakúpenia ďalšej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad.
Zber, prepravu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe
verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečujú Technické služby mesta
Prešov, a.s.. Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže jeho pôvodca skompostovať (napr.
konáre), môže bezplatne odovzdať na zberný dvor Bajkalská ul. č. 33, a Jesenná ul. č. 3
v Prešove.
Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene vznikajúce u právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa sú jeho pôvodcovia povinní zbierať na vlastné náklady. Tento odpad
môžu zhodnocovať na svojich pozemkoch kompostovaním, alebo jeho zber môžu
zabezpečiť prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov a.s.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od fyzických osôb vrátane
jedlých olejov a tukov zabezpečujú pre mesto aj Technické služby mesta Prešov a.s.
10. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania, ako prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom na vlastné náklady.
11. Prevádzkovateľ kuchyne nesmie biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
ukladať do zberných nádob na zhromažďovanie komunálnych odpadov a musí byť
skladovaný tak, aby sa k tomuto odpadu nedostali hlodavce, iné živočíchy, hmyz
a nepovolané osoby.
12. Zberné nádoby prevádzkovateľa kuchyne určené na zhromažďovanie biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musia byť umiestnené v areáli
prevádzkovateľa kuchyne.
9.

9. Nakladanie s ďalšími druhmi odpadov
1.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými
odovzdávať verejným lekárňam 2.

osobami

je potrebné

2.

Akumulátory, batérie a vyradené elektrické a elektronické zariadenia môžu občania
ukladať na miestach určených výrobcami elektrozariadení, na miestach určených
organizáciou vykonávajúcou zber týchto elektrozariadení, v obchodoch, ktoré predávajú
tieto elektrické batérie alebo na zberný dvor bez poplatku.

3.

Distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j.
odobratie elektroodpadu z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ ide o elektrozariadenie
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia.

4.

Odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá a chemikálie sa odovzdávajú aj na zberný
dvor Technických služieb mesta Prešov a.s. v uzavretých nádobách.

5.

Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Konečný používateľ pneumatiky
je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať
distribútorovi pneumatík.

6.

Do nádob na odpad z čistenia ulíc (tzv. malé koše a odpad po zimnej údržbe ulíc) je
zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte na
verejnom alebo otvorenom priestranstve. Je tam zakázané ukladať najmä zmesový
komunálny odpad z domácností, akékoľvek odpady z podnikateľskej činnosti, odpady
z trhoviska, atď.

7.

Nakladanie s odpadom z čistenia ulíc zabezpečujú na území mesta Technické služby
mesta Prešov a.s.. Náklady na zber odpadov z čistenia ulíc znáša mesto a sú súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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10. Prevádzkovanie zberného dvora
1)

2)

3)
4)

Zberné dvory Technických služieb mesta Prešov a.s., slúžia obyvateľom s trvalým
pobytom v Prešove alebo s prechodným pobytom, ale s vydaným rozhodnutím mesta
s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
aktuálny kalendárny rok.
Bezplatne sa tu môžu odovzdávať nasledovné druhy odpadov: sklo, papier a lepenka,
tetrapaky, plasty vrátane stavebného a obalového polysterénu (PS), kovy a kovové
zariaďovacie predmety, batérie a akumulátory, vrátane prenosných a gombíkových,
elektroodpad vrátane žiariviek a osvetľovacích telies, odpad zo zelene vrátane dreva,
zvyšky zeminy a kameniva, šatstvo a textílie, odpady z obsahom škodlivín ako drobná
chémia, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, znečistené alebo napustené drevo apod.,
jedlé oleje a tuky, nadrozmerný a objemný komunálny odpad.
Jedlé oleje a tuky sa preberajú vo vhodnom uzatvárateľnom obale.
Občan sa musí pri privezení odpadu prihlásiť pracovníkovi na zberovom dvore. Pri
odovzdávaní odpadu sa musí občan preukázať občianskym preukazom s trvalým pobytom
v meste. V prípade, že občan nemá trvalý pobyt v meste, ale je prihlásený k miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a vie sa preukázať rozhodnutím
mesta o určení tohto poplatku má právo odovzdať odpady v zbernom dvore bezplatne.
Všetky odpady sa musia odovzdať za prítomnosti pracovníka zberného dvora.
11. Povinnosti pôvodcu odpadu

1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je okrem povinností
uložených zákonom o odpadoch a týmto nariadením ďalej povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
v meste a toto zapojenie pri vykonávaní kontroly preukázať rozhodnutím mesta
o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
alebo nájomnou zmluvou, ktorou vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti dokazuje
zabezpečenie vývozu odpadu pre daný subjekt prostredníctvom oprávnenej osoby,
b) tento odpad triediť a zapojiť sa do triedenia a systému nakladania s odpadmi,
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste
a po vložení odpadov uzatvárať zberné nádoby, ktoré sú opatrené krytom,
d) zabezpečiť prístup k zberným nádobám, ak sú umiestnené v jeho priestoroch, v deň
zberu komunálneho odpadu.
2. Každý vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ rodinného domu je povinný používať na
uloženie komunálneho odpadu zberné nádoby na komunálny odpad a zberné vrecia v rámci
triedeného zberu komunálnych odpadov. Vyprázdňovanie zberných nádob a zberných
vriec zabezpečujú podľa harmonogramu Technické služby mesta Prešov a.s..

12. Povinnosti pre výkupcov
Na vykonávanie výkupu odpadov z vyhradeného prúdu, okrem odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov sa zmluva nevyžaduje, avšak výkupca odpadu
zabezpečí zhodnocovanie odobratých odpadov a následne preukáže zhodnotenie, prípadne
recykláciu vytriedených komodít v zmysle platného zákona o odpadoch pre potreby mesta
Prešov. Výkupca o množstve vykúpeného odpadu informuje Technické služby mesta
Prešov a. s., ul. Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov.
13. Informačný systém
1. Informácie o harmonogramoch zberu odpadu, informácie o nakladaní s komunálnymi
odpadmi v meste, ako aj informácie o tom, kto je organizáciou poverenou na nakladanie
s odpadmi v meste sú zverejňované v elektronickej forme na internetovej stránke mesta
www.presov.sk, internetovej stránke www.tsmp.sk a prostredníctvom miestnych médií
(napr. tlač, rozhlas, televízia) a distribúciou kalendárov, v ktorých sú určené termíny zberu
triedených odpadov.
3. Priebežné informovanie občanov o harmonogramoch zberu komunálneho odpadu, zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, zberu triedeného odpadu, zberu
objemného odpadu a rozsahu triedenia zabezpečujú Technické služby mesta Prešov a.s..
14. Nedovolené nakladanie s odpadom
Na území mesta sa zakazuje:
1. Ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu, iný druh
odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená.
2. Ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad.
3. Ukladať do zberných nádob určených na zhromažďovanie komunálnych odpadov
zeminu, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, stavebnú suť, neuhasený
a nevychladený popol, tlejúci alebo žeravý odpad, škvaru a kamene, tekutý odpad,
uhynuté zvieratá, veľkoobjemný odpad, drobný stavebný odpad, horľavý, výbušný,
rádioaktívny, žieravý a infekčný odpad, lieky, druhotné suroviny, objemné predmety
všetkého druhu, elektroodpad, priemyselné odpady, odpady z obchodnej činnosti,
odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa, jedální a reštaurácií, zo
zdravotníckych zariadení, kyseliny, tekuté látky, toxické a zápalné látky, opotrebované
batérie a akumulátory a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie človeka.
4. Zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu.
5. Vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných
nádob osobami, ktoré nie sú oprávnené na nakladanie s odpadom.
6. Znečisťovať územie mesta a stanovištia na zberné nádoby a ich okolie odpadom.
7. Vypúšťať alebo vhadzovať odpady do vodného toku alebo vodnej nádrže.
8. Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd, do kanalizácie a do
pôdy.
9. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je zakázané na území mesta
ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, do
zberných nádob, alebo k zberným nádobám, ktoré sú určené na zhromažďovanie

komunálnych odpadov.
10. Zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad, inak ako
v súlade s platným zákonom a nariadením mesta.
11. Nakladať s odpadovými pneumatikami inak, ako ich odovzdať distribútorovi
pneumatík.
12. Nezapojiť do systému zberu komunálnych odpadov v meste.
13. Užívať zberné nádoby v rozpore so systémom zberu komunálnych odpadov v meste.
14. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
od prevádzkovateľa kuchyne, bez uzatvorenej zmluvy na vykonávanie tejto
činnosti s mestom.
15. Prevádzkovateľovi kuchyne, držiteľovi komunálneho odpadu a držiteľovi drobného
stavebného odpadu alebo tomu, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta konať inak ako poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi,
16. Fyzickým a právnickým osobám, ktoré nie sú poplatníkmi poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady správcovi poplatku mestu, ukladať komunálny a iný
odpad na stanovištia zberných nádob a do zberných nádob a kontajnerov určených pre
rodinné a bytové domy na území mesta.
17. Zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa osobitného predpisu 3),
18. Ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad, ukladať ho vedľa týchto nádob alebo ho spaľovať.
19. Rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe
oprávnenej na prípravu na opätovné elektroodpadu použitie alebo spracovateľovi
elektroodpadu.
15. Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového
komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob
určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je
nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s platným zákonom o odpadoch a v rozpore
s platným všeobecným záväzným nariadením mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta
d) koná v rozpore s zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho
odpadu,
e) pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, neodovzdá pneumatiku
distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel,

§ 97 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3)

f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s s platným
zákonom o odpadoch a v rozpore s platným všeobecným záväzným nariadením mesta
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta,
g) koná v rozpore s ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny
odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
h) sa nezapojí sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, nepoužíva zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, neukladá zmesový komunálny
odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v meste,
i) vykonáva na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov,
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, a nemá uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov,
j) prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, koná v rozpore, ak na vyžiadanie mesta neposkytne pravdivé a
úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
(2) Za priestupok a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur, a tieto priestupky prejednáva
obec.

Ďakujeme všetkým obyvateľom Prešova, ktorí triedia odpad v našom
meste.
Chránime si tak svoje životné prostredie, svoje zdravie a svoje peniaze.
Čím sa nám spolu podarí viac odpadu vytriediť, tým ušetríme viac peňazí,
ktoré sa použijú na rozvoj nášho mesta.
Dôsledným triedením môže každý z nás zmeniť odpad na surovinu a tak každý
z nás môže dať veciam druhú šancu.
Napríklad:
- z 30 vyzbieraných plastových fliaš sa dá vyrobiť jedna mikina
- zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť vyrobený jeden koberec
- zo 670 vyzbieraných hliníkových plechoviek môže byť vyrobený jeden bicykel
- z 1 l nápojových kartónov sa stane 1 m2 kuchynských utierok
- z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
- z recyklovaného papiera sa vyrába napr. Puzzle atď. atď.

