Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN– /2021
Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe § 81 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
vydáva

„NÁVRH“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-02/2017 a v
znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-06/2018
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
09.06.2021
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa:
Zverejnený na webovom sídle mesta dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
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Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: peter.tichy@brezo.sk
- faxom na číslo: 048 6306 229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
22.06.2021
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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č. VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. VZN-02/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.VZN-06/2018 sa
mení a dopĺňa takto:

1. § 15 znie:
§ 15
Biologicky rozložiteľné odpady (BRKO)
1.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na 1):
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho odpadu, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba oprávnená na podnikanie a/alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.

2.

Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov 2) zaraďujú pod číslo:
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

3.

Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov prostredníctvom vlastnej oprávnenej organizácie spôsobom:
a) katalógové č. 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
a1) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania jeho zberom na stanovištiach
určených k zloženiu veľkokapacitného kontajnera len v dobe pristavenia a trvania
pristavenia veľkokapacitného kontajnera. Termín zberu pre dané spádové oblasti
bude oznámený obvyklým spôsobom oznamovania. Biologicky rozložiteľný odpad
bude následne spracovaný kompostovaním.
a2) denne pondelok až sobota prevzatím na určenom priestore – kompostáreň - v
prevádzkovom čase 07.00 hod- 13.00 hod dňa.

1)
2)

Zák. 79/2015 Z.z., §81, ods. 7
Vyhláška 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
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a3) v mesiacoch marec až október bežného kalendárneho roka denne vo
veľkoobjemových kontajneroch umiestnených pri sadoch a parkoch na Hronskej
ulici. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne spracovaný kompostovaním.
b) katalógové .č. 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností- celoročným odberom
v zbernom dvore -areál TS mesta,
c) zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti
o verejnú zeleň zabezpečuje mesto, podľa skutočnej potreby priebežne a pravidelne
počas celého roka.
4.

Určujú sa nasledovné spôsoby zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov:
4.1. odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov
umiestnených v areáli cintorína. Do týchto kontajnerov nájomcovia hrobových
miest/návštevníci cintorína a správca cintorína zhromažďujú odpady z jeho údržby.
Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy
odpadov, ktoré nepochádzajú z priestoru cintorína.
4.2. za zhodnocovanie komunálnych odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá
príslušná záhradkárska organizácia, pričom:
odpad zo zelene a z poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní
kompostovať. Ak takéto zhodnotenie nie je možné (z hľadiska jeho veľkého
množstva), platí pre pôvodcu biologicky rozložiteľného odpadu objednávkový
systém zberu prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá následne po dohode so
zástupcom záhradkárskej organizácie určí typ zbernej nádoby a počet, termín
pristavenia a termín odvozu zbernej nádoby.
4.3. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ako aj z ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb – nepodnikateľov (ďalej len žiadateľ) bývajúcich v rodinných
domoch na území mesta jeho pôvodcovia skompostujú v kompostéri, ak
nevykonávajú zber tohto druhu odpadu spôsobom podľa bodu 3 písm. .a) tohto
článku.
a) Kompostér o objeme 900 litrov pre žiadateľov bývajúcich v rodinných domoch
zabezpečuje mesto bezplatne prostredníctvom zberovej spoločnosti.
b) Žiadosť o poskytnutie kompostéra môže podať žiadateľ bývajúci v rodinnom dome
s vlastným orientačným číslom, ktorý je vlastníkom/spoluvlastníkom rodinného
domu.
Následne zberová spoločnosť uzatvorí so žiadateľom zmluvu o výpožičke
kompostéra, pričom tento kompostér zostáva majetkom mesta.
V prípade viacerých spoluvlastníkov rodinného domu sa zmluva o výpožičke
uzatvorí len s jedným spoluvlastníkom rodinného domu na základe písomnej
dohody/súhlasu spoluvlastníkov, ktorú žiadateľ predloží zberovej spoločnosti.
c) Právo na bezplatné poskytnutie kompostéra pre rodinný dom prostredníctvom
zberovej spoločnosti má len žiadateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti nemá voči mestu
nedoplatky a iné záväzky po lehote splatnosti.
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d) Žiadateľ, ktorému bol kompostér poskytnutý, je povinný sa starať o poskytnutý
kompostér, udržiavať ho v dobrom stave, zodpovedá za jeho prípadnú stratu,
odcudzenie alebo poškodenie.
5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva,
lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
5.1. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria
najmä: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat
a všetky iné odpady nemajúce biocharakter.
6. Zakazuje sa ukladať odpad zo záhrad a parkov (BRKO) do zberných nádob určených na
zmesový komunálny odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať akýmkoľvek
spôsobom (terén, vykurovacie zariadenie domácností a pod..).

2. § 16 znie:
§ 16
Biologický rozložiteľný kuchynský odpad
a reštauračný odpad
1.
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 1 zákona o
odpadoch).
2.
Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného základu
prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.
3.
Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú
súčasťou miestneho poplatku).
4.
Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a zabezpečuje ich hygienickú
nezávadnosť a prevádzkyschopnosť.
5.
Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne
a musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Ukladanie
zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.
6.
Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť ani živočíchy a to najmä
hlodavce, prípadne veľké šelmy.
7.
Frekvencia odovzdania na spracovanie musí byť v súlade s hygienickými predpismi
zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia musí byť
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vyššia aby sa predišlo a zamedzilo sa šíreniu „fugitívnych“ zápachov v naväzujúcom voľnom
ovzduší.

8.
a)

Zakazuje sa:
ukladať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste,

b)
používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do
ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v
zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
c)

zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie,

9.
9.1. Mesto zodpovedá za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu (kat. č. 200108), ktorého pôvodcom je fyzická osoba (domácnosť).
9.2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností vhodný na zber do hnedých
zberných nádob v stojiskách:
a) šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
b) pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom
vrecúšku),
c) vaječné škrupiny, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
d) starý chlieb a pečivo,
e) zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho
pôvodu),
f) mäso, ryby, mliečne výrobky,
g) kostičky (hydina, ryby),
h) trus malých domácich bylinožravých zvierat,
i) papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
j) potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené.
9.3. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností nevhodný a nepatriaci do
hnedých zberných nádob v stojiskách:
a) tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda),
b) biologicky znehodnotená hnedá lepenka,
c) veľké kosti (hovädzie a z väčších hospodárskych zvierat)
d) novinový papier a pod.,
e) uhynuté zvieratá,
f) vlasy a chlpy,
g) použitý jedlý olej a tuky z domácností,
h) zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre a iné)
i) Sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály,
j) guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný),
k) nebezpečné odpady -lieky, farby, batérie a akumulátory,
l) odpadové oleje,
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m) chemické prostriedky, žiarivky a iné,
n) cigaretový ohorok, prach zo smetí a vysávania,
o) objemný odpad a drobný stavebný odpad.
9.4. Zber, prepravu, skladovanie a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom môže vykonávať len subjekt, ktorý spĺňa legislatívne a technické podmienky v zmysle
zákona o odpadoch a nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených
na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších
živočíšnych produktoch).
9.5. Mesto zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom od pôvodcov odpadov zo zberných nádob v stojiskách
zberných nádob v časti KBV prostredníctvom oprávnenej osoby.
9.6. Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností v
časti KBV nakladajú s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nasledovne:
a) Vhodný (§16 bod 9.2 tohto VZN) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO, ktorý
vznikne v domácnostiach, sa triedi a ukladá do samostatných zberných nádob (napr. 10 l hnedé
zberné vedierka), alebo iným spôsobom oddelene od ostatného komunálneho odpadu.
b) Následne takto vytriedený odpad v domácnosti sa ukladá do zberných nádob určených na
zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s označením BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY – KUCHYNSKÝ ODPAD (vedľajší živočíšny
produkt) umiestnených v stojiskách alebo na stanovištiach zberných nádob (120 l , 240 l
prípadne 1100 l hnedé zberné nádoby). Odpad do zberných nádob sa ukladá priamo vysypaním
alebo vložením, a to bez obalových materiálov, alebo v papierových vrecúškach. Odpady sa
nesmú do zbernej nádoby ukladať v plastových vrecúškach alebo v iných plastových,
sklenených obalových materiáloch. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa v
maximálnej miere zamedzilo jej znečisťovaniu z vonkajšej strany.
c) Zberné nádoby sú vybavené tesniacim vekom. Po vložení alebo vysypaní odpadu do zbernej
nádoby v stojisku, je potrebné veko poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a zamedzil prístup
kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu. Zberná nádoba sa musí uzatvárať.
d) Po zbere odpadu sa následne vykonáva čistenie (umývanie a dezinfekcia) použitej zbernej
nádoby.
9.7. Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností
časti IBV nakladajú s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nasledovne:

v

a) Vhodný (§16 bod 9.2 tohto VZN) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO, ktorý
vznikne v domácnostiach, sa triedi a ukladá do samostatných zberných nádob (napr. 10 l hnedé
zberné vedierka), alebo iným spôsobom oddelene od ostatného komunálneho odpadu.
b)Odpad zo zberných nádob bude zbieraný z pred rodinných domov.
9.8. Zberné nádoby zo stojísk zberných nádob a nádob z IBV sa zbierajú v stanovenom
intervale. Interval vývozu zberných nádob BRKO je minimálne 1 x 14 dní v zmysle zákona o
odpadoch.
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Vývozy zberných nádob BRKO zo stojísk zberných nádob sa vykonávajú v nasledujúcich
intervaloch:
a) 1 x za 2týždenne v mesiacoch: január - máj, september – december
b) 1 x týždenne v mesiacoch jún, júl, august
9.9. Pôvodcovia BRKO rastlinného pôvodu môžu vykonávať aj individuálne kompostovanie
na vlastné náklady a vo vlastných priestoroch (napr. v bytoch), napr. vo vermikompostéroch,
alebo v elektrických kompostéroch. Takto vyrobený kompost využívajú na vlastné potreby vo
svojich domácnostiach. Viac informácií o spôsobe kompostovania nájdete napr. na
ww.kompost.sk alebo www.priateliazeme.sk

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.08.2021

