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Mesto Vrbové na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších noviel (ďalej len zákon o odpadoch)

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1.

2.

3.
4.

Účelom a cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podrobnosti o spôsobe nakladania
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností a biologicky
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života
a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie a čistotu na území katastra mesta Vrbové .
Všeobecne záväzné nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom, vrátane odpadov z obalov, drobným
stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy triedeného zberu komunálneho odpadu, spôsob
zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu, miesta určeného na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
Všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby bývajúce alebo podnikajúce na území mesta Vrbové.
Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä technológiou šetriacou prírodnými zdrojmi,
výrobou produktov nezaťažujúcich ŽP, vhodným zneškodňovaním dopadov, recykláciou odpadov,
zneškodňovaním odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a ŽP.

§2
Vymedzenie základných pojmov
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavacie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba, alebo fyzická
osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, alebo na parkovanie, alebo na uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste Vrbové pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom alebo v správe mesta Vrbové, a tiež pri údržbe
verejnej zelene, vrátane parkov a cintorína a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
3
osobou v rozsahu do 1 m ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému
úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a o obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich rozmer zbierať do zberných
nádob.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
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Zber odpadov
je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaraďovať ako samostatné druhy odpadov.
11. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
12. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
13. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich
zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
14. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť
odpadu na plnenie tejto funkcie.
15. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom spätné získanie látok alebo energie.
16. Zberné stredisko pre separovaný zber komunálneho odpadu – miesto, kde občania môžu ukladať
vyseparované zložky komunálneho odpadu..
17. Biologický odpad (BRO) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
18. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. Delí sa
na tieto skupiny: a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologický
odpad
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od FO a jedlé oleje a tuky
c) iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenky, textílie, drevo, odpad z trhovísk, kal
zo septikov.
19. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom
alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe, takýmto zariadením nie
je miesto odpadov na ukladanie odpadov a miesto spätného odberu elektrozariadenia.
20. Množstvový zber je zber KO a DSO , pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa
osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaného
pôvodcom za daný čas.
21. FO – fyzická osoba
22. PO – právnická osoba
23. NO – nebezpečný odpad
24. VZN - všeobecne záväzné nariadenie
25. DSO – drobný stavebný odpad
26. SZ KO – separovaný zber komunálneho odpadu
27. VOK – veľkoobjemový kontajner
28. MsÚ - mestský úrad
29. miestne obvyklý spôsob zverejňovania – prostredníctvom miestnej tlače, www stránky mesta
Vrbové, na úradnej tabuli mesta Vrbové, miestnym rozhlasom.
30. Zmluvní partneri – organizácie, ktoré majú podpísanú zmluvu s mestom Vrbové.
9.

II. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§3
Komunálny odpad a jeho zložky
1.
a)
b)
c)
d)

Pre účely určenia spôsobu nakladania s KO, DSO, BRO a BRKO sa podľa katalógu odpadov používa
nasledovné triedenie odpadov:
triedené zbierané zložky
odpady zo záhrad a parkov
iné KO
DSO
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§4
Zberné nádoby
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zber odpadu na území mesta Vrbové sa vykonáva do zberných nádob určených týmto nariadením.
Zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta Vrbové , právnickej alebo fyzickej osoby, s ktorou má mesto
Vrbové uzatvorený zmluvný vzťah na zber a prepravu KO, prípadne pôvodcu alebo držiteľa odpadu.
V deň prepravy, ktorý je určený mestom Vrbové, pôvodca alebo držiteľ KO vyloží zberné nádoby
najneskôr do 6,00 hod. k zvozovej trase a po ich vyprázdnení ich znova uloží mimo verejného
priestranstva.
Zberné nádoby je možné ponechať na verejnom priestranstve len na dobu nevyhnutne potrebnú pre
zabezpečenie prepravy, ak toto miesto nie je stojiskom.
Zberné nádoby v komplexnej bytovej výstavbe sa umiestňujú na stojiskách zberných nádob.
Vývozca KO je povinný minimálne dvakrát do roka vykonať dezinfekciu a to v termíne do 31. 05. a do 31.
10. bežného roka.
Zberné nádoby určené na separovanie odpadu sú farebne rozlíšené – zberná nádoba na zber papierov
(modrá), zberná nádoba na zber skla (zelená), zberná nádoba na zber plastových odpadov (žltá), kovy
(červená).

§5
Stojiská zberných nádob
1.
2.

3.
4.
5.

Zberné nádoby sa umiestňujú k tomu určených, a na to trvalých alebo náhradných stojiskách zberných
nádob.
Stojiská zberných nádob sa zriaďujú tak, aby vyhovovali hygienickým, estetickým a protipožiarnym
požiadavkám a súčasne bol zabezpečený prístup vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti
a vozidlám zabezpečujúcim prepravu KO.
Stojiská zberných nádob na verejnom priestranstve zriaďuje na vlastné náklady mesto Vrbové, alebo so
súhlasom mesta Vrbové pôvodca alebo držiteľ odpadu na vlastné náklady.
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup k stojisku, je pôvodca alebo držiteľ odpadu povinný sa
postarať o náhradné stojisko.
Zriaďovať stojiská zberných nádob na miestach ohrozujúcich cestnú premávku je zakázané.

§6
Povinnosti pôvodcu odpadu
Pôvodca odpadu je povinný:
zapojiť sa do systému zberu odpadu
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadu
zabezpečiť si dostatočný počet zberných nádob v zmysle § 10, ods. 3 a 5 tohto nariadenia
zabezpečiť si stojiská zberných nádob
zabezpečiť prístup na stojiská zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim prepravu KO
dbať o riadny technický stav zberných nádob
udržiavať čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob v zmysle bodu 3 tohto §
udržiavať ním zriadené stojiská zberných nádob v riadnom technickom stave
triediť KO na jednotlivé zložky v zmysle zavedeného systému zberu odpadu s ich ukladaním do
prislúchajúcich zberných nádob
j) v čase mimo mestom organizovaného zberu objemného odpadu a vytriedených zložiek z domácností
s obsahom škodlivín umiestniť ich do zberného dvora
k) odpad, ktorý nie je zaradený ako KO zhodnotiť, alebo zneškodniť na vlastné náklady na mieste na to
určenom mestom Vrbové
l) na požiadanie mesta Vrbové poskytnúť pravdivé a úplné informácie potrebné na
zostavenie
a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva a spracovanie údajov o nakladaní s komunálnym
odpadom
m) nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
n) v prípade naplnenia zberných nádob nakladať s odpadom tak , aby odpad uložený mimo zberných
nádob bol uložený v ich blízkosti, riadne roztriedený a uložený v odpadových vreckách alebo iných na to
určených prostriedkoch
o) neznečisťovať v prípade preplnenia zberných nádob stojiská zberných nádob vysýpaním odpadu po
okolí a ploche stojiská
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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p)

q)

r)

s)

t)
u)
v)

pôvodca odpadu , ktorý je PO alebo FO – podnikateľom je povinný vypracovať vlastný program
odpadového hospodárstva ak produkuje ročne viac než 500kg nebezpečných odpadov alebo 10 t
ostatných odpadov; triediť jednotlivé druhy odpadu (papier, plasty, sklo, kovy...) do zberných nádob na to
určených; nahlásiť mestu Vrbové zmeny súvisiace s činnosťou prevádzky; podávať prípadné žiadosti
o zmeny súvisiace s frekvenciou vývozu odpadu, veľkosťou zbernej nádoby, doručiť na mesto Vrbové
zmluvu s prepravcom odpadu
Prevádzkovateľ kuchyne alebo iných stravovacích zariadení
je povinný zaviesť a zabezpečiť
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom
Každý , kto vykonáva činnosť ( predajné stánky, bufety, záhradné posedenia a pod. alebo organizuje
podujatia pre verejnosť na verejných alebo iných priestranstvách na území mesta Vrbové je povinný
zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob (napr. malé odpadkové koše), zabezpečiť odvoz
resp. zhodnotenie odpadu na svoje náklady, zabezpečiť zberné nádoby tak , aby boli pre návštevníkov
prístupné a aby bola udržaná čistota a poriadok na danom mieste
Prevádzkovateľ zdravotníckych zariadení je povinný nakladať s biologicky nebezpečným odpadom tak,
aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu zdravia pacientov zariadenia, obyvateľov ani ku kontaminácií
zložiek ŽP
Každý pôvodca odpadu je povinný dodržiavať chválené VZN o odpadoch mesta Vrbové
Umývadlá, WC misy a inú sanitu, nábytok, bytové jadrá, televízory, koberce, atď. je pôvodca odpadu
povinný odnášať na zberný dvor mesta Vrbové
Odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na MsÚ,
útvar miestneho hospodárstva.

2.
a)

Zakazuje sa:
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste k tomu určenom v súlade s týmto
nariadením
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad v rozpore s týmto nariadením
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipienta
d) zneškodňovať odpad spaľovaním
e) zmiešavať BRO s komunálnym odpadom
f) zmiešavať NO s komunálnym odpadom
g) ukladať do zberných nádob vytriedené zložky z domácností s obsahom škodlivín
h) vyberať odpad zo zberných nádob
i) znečisťovať stojiská zberných nádob a ich okolie
j) ukladať drobný stavebný odpad na stojiskách zberných nádob
k) ukladať objemný odpad do zberných nádob a na stojiskách zberných nádob mimo termínu ich zberu
l) ukladať do zberných nádob iný odpad, ako na aký odpad sú nádoby určené
m) poškodzovať a svojvoľne premiestňovať zberné nádoby z určených stojísk
n) Zakazuje sa podľa zákona 343/2012 Z.z. § 18 ods. 3 písm. o) zákona vykupovať
v celom katastrálnom území mesta Vrbové odpad z farebných kovov alebo iný
kovový odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo častí, krytov
kanalizačných vpustí alebo ich častí a iný
o) zakazuje sa nosiť komunálny a iný odpad do iných nádob mimo miesta trvalého bydliska inde okrem
zberného dvora napr. VOK umiestnených na cintoríne.
3. Za čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob pri bytových domoch zodpovedá príslušné
spoločenstvo vlastníkov bytov, ak vlastníci bytov, takéto spoločenstvo vytvorili. V prípade, ak takéto
spoločenstvo vytvorené nebolo, za čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob pri bytových domoch
zodpovedá správca bytového domu, prípadne pôvodca odpadu.
4. Pôvodca, ktorý nie je zapojený do systému zberu, je povinný sa do neho zapojiť a prihlásiť na Mestskom
úrade vo Vrbovom najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti zakladajúcej platiť poplatok
za komunálny odpad.
5. Ak vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti alebo iná osoba zistí, že na nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu Piešťany
odboru starostlivosti o životné prostredie a mestu Vrbové.

§7
Povinnosti prepravcu odpadu
1.

2.

a)

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných
odpadov na území mesta Vrbové môže len ten, kto má s mestom Vrbové uzatvorený zmluvný vzťah na
vykonávanie tejto činnosti.
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle bodu 1 tohto paragrafu je
povinná:
vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym
a iným závadám, prípadne škode na majetku
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

premiestniť naplnené zberné nádoby zo stojísk zberných nádob na dobu potrebnú pre ich vyprázdnenie
po vyprázdnení zberných nádob umiestniť zberné nádoby na pôvodné miesto
v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo výmenu do 3
pracovných dní
škody spôsobené pri výkone služby preukázateľne svojimi zamestnancami odstrániť na vlastné náklady
vypracovať harmonogram na prepravu komunálnych a iných odpadov
vykonávať prepravu odpadov v súlade s vypracovaným harmonogramom podľa písm. f) tohto §
predložiť mestu Vrbové minimálne dvakrát do roka (najlepšie polročne alebo štvrťročne)
výkaz
o množstve vyvezeného a vyseparovaného odpadu s ktorým nakladal v danom kalendárnom roku
alebo za predchádzajúci kalendárny rok.

III. ČASŤ
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
elektroodpadom z domácností, klasifikácia odpadov, zberný dvor
§8
Zber a preprava triedených zložiek
1.
a)
b)
2.
3.
4.

5.

Papier, sklo, tetrapaky, plasty kovové obaly:
zber v komplexnej bytovej výstavbe sa vykonáva do upravených zberných nádob označených
nasledovnými farbami: papier – modrá, sklo – zelená, plasty – žltá, kovové obaly – červená
zber
papiera v individuálnej
bytovej zástavbe sa vykonáva zviazaním do balíka v súlade
s harmonogramom prepravy
Oleje a tuky, farby, lepidlá a živice, batérie, opotrebované motorové oleje, elektroodpad z domácností
sa zbierajú celoročne na zbernom dvore mesta Vrbové.
Kovy je možné odovzdať v zbernom dvore prevádzkovanom miestnym hospodárstvom mesta Vrbové.
Zložky komunálneho odpadu v bodoch 1 až 3 tohto §, vrátane opotrebovaných pneumatík , je možné
odovzdať v zbernom dvore prevádzkovanom oprávnenou osobou, ktorá má s mestom Vrbové
uzatvorený zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
Právnická alebo fyzická osoba , ktorá má uzatvorený zmluvný vzťah s mestom Vrbové na výkup
vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu, je povinná každoročne do 15. 1. oznámiť mestu Vrbové na
útvar miestneho hospodárstva pravdivé a úplné informácie s množstvom, prepravou a zhodnotením
vykúpených vytriediteľných zložiek za predchádzajúci kalendárny rok.

§9
Klasifikácia odpadov
1. Odpady z papiera - triedia sa do nádob na papier určených na separovaný zber komunálnych odpadov. Patria
sem: noviny, , časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká , lepenka, krabice z tvrdého
papiera, kartóny, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový
papier, papierový obal a pod
Nepatria: plastové obaly, viac vrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papiere s hliníkovou fóliou ,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený, či mastný papier,
kopírovací papier, papier znehodnotený nebezpečným odpadom a pod.
Podnikatelia sú povinní kartónové obaly zložiť, zviazať a odovzdať na zberný dvor.
2. Odpady z plastu - triedia sa do nádob na plast, resp. do určených platových vriec. Patria sem PE (polyetylén)
– LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,
prepravky fliaš
PET (polyetyléntereftalát) - fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami, potravinami, zvyškami jedla), podlahové krytiny, guma, molitan, polystyrén a pod.
3. Odpady z kovu vrátane kovových obalov - triedia sa do nádob na kov.
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez
bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové
viečka, klince, sponky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové
obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá,
z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
VZN mesta Vrbové č. 6/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a biologicky
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4. Odpady zo skla - triedia sa do nádob na sklo.
Patria sem: sklené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo , sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, autosklo, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)
a pod.
5. Drobný stavebný odpad (DSO)– komunálny odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
3
fyzickou osobou- nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m ročne od jednej FO (pri 4 členoch
3
domácnosti sú to 4 m ) .
3
Ak FO vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1 m ročne od jednej FO), napr. v rámci prestavby bytu,
3
nepovažuje sa množstvo nad 1m za drobný stavebný odpad. FO si objedná veľkokapacitný kontajner, ktorý
môže byť aj od mesta resp. vo vreciach odnesie tento odpad na zberný dvor za osobitnú odplatu, ktorá nie je
súčasťou miestneho poplatku.
Patria sem v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
DSO nepatrí ku kontajnerom na bežný odpad. DSO môžu na zberný dvor odovzdávať iba občania mesta
Vrbové a s trvalým miestom pobytu v meste Vrbové.
6. Použité batérie a akumulátory - odovzdávanú sa na zberný dvor. Batérie a akumulátory sa odovzdávajú na
zberný dvor pod katalógovým číslom 20 01 34 ak má zberný dvor súhlas podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona
o odpadoch na nakladanie s nebezpečným odpadom, aj použité batérie akumulátory pod katalógovým číslom 20
01 33.
Zber , prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nezabezpečuje mesto samo. Uvedenú činnosť môže
vykonávať len ten, kto má zmluvu s mestom v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch. Použité prenosné
batérie a akumulátory sa odovzdávajú na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov Iným
subjektom, ako napr. pouličný zberači a pod. sa odovzdávať batérie a akumulátory nesmú.
7. Odpadové motorové oleje a mazacie oleje – odovzdávajú sa na zberný dvor. Na zberný dvor sa odovzdávajú
odpadové a mazacie oleje pod katalógovým číslom 20 01 25 a ak má zberný dvor súhlas podľa § 7 ods. 1 písm.
g) zákona o odpadoch na nakladanie z nebezpečným odpadom, aj odpadové oleje a mazacie oleje pod
katalógovým číslom 20 01 26.
8. Textil – patrí do nádob na textil, bližšie špecifikovaných mestom Vrbové, resp. zberným dvorom . Zber sa
vykonáva aj kampaňou, vopred vyhlásenou akciou, tzn., že akcia zberu sa vyhlási mestom a občania môžu
nosiť textil na stanovené miesto.
Zbiera sa : čisté a suché šatstvo, topánky, doplnky i oblečeniu, prípadne iné druhy textilu.
9. Elektroodpad z domácností – je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností FO a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý
pochádza z domácností FO.
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska, telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany,
digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
mobilné klimatizačné zariadenia atď.
Nepatria sem : motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače
a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
V zmysle § 54 odst. e) zákona o odpadoch výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady
nakladanie s odovzdaným elektoroodpadom z domácností.
Elektroodpad sa odovzdáva na zberný dvor celoročne. Na zberný dvor možno podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona
o odpadoch odpad z elektrozariadení odovzdať bez ohľadu na to, či ide o ostatný alebo nebezpečný odpad.
Elektroodpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjektom, než sú ustanovené vo VZN.
Elektroodpad nepatrí do kontejnerov na zmesové komunálne odpady.
10. Žiarivky a svietidlá – patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie
nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade elektroodpadu z domácností.
Patria sem : lineárne žiarivky (neónka), kompaktné žiarivky (úsporné žiarovky), svietidlá ( poskytujúce osvetlenie,
prenosné svietidlá, LED svetelné zdroje, vreckové)
Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, komponenty ktoré sú súčasťou
osvetľovacieho zariadenia.
11. Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami – sú súčasťou komunálnych odpadov, ale
ich zber je upravený v zákone č 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne lieky
nespotrebované FO a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných
lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
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rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta Vrbové

7

12. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne – FO – podnikateľ
alebo PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, je povinná postarať sa o zabezpečenie
triedeného zberu, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné
obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne ( nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Kontajnery a ich zber musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.
852/2004 o hygiene potravín.
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima),
pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho
subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na
nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám lebo
prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie
s týmto odpadom.
Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom,
okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na
chovných staniciach atď.
13. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) – podľa § 2 ods. 34 zákona o odpadoch biologicky
rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do
skupiny 20 komunálne odpady podľa Katalógu odpadov § 68 ods. 3 písm. e).
Delí sa na : biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky
rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky.
Medzi zelený odpad patrí: 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.
Jedlé kuchynské oleje a tuky sú podľa článku 10 písm. p) nariadenia ES č. 1069/2009 zaradené do vedľajších
živočíšnych produktov a subjekt , ktorý ich chce z domácností zbierať, musí okrem splnenia podmienok zákona
o odpadoch byť na túto činnosť zaregistrovaný alebo byť schválený, musí byť na základe prideleného úradného
čísla uvedený v zozname, ktorý vedie Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Pre jedlé oleje a tuky
frekvencia zberu závisí od potreby a množstva, aké pôvodca vyprodukuje, a teda môže postačovať aj raz za 2
mesiace.
BRKO je potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné
a podľa potreby dezinfikovateľné prípadne vymieňané. Mesto Vrbové podporuje zber BRKO a to najmä
kompostovaním. Zber BRKO zabezpečuje subjekt , ktorý má s mestom Vrbové zmluvu.
Termín začiatku a konca zberu ako aj harmonogram zberu a možnosť zakúpenia kompostární bude každoročne
určený MsÚ a občania budú o tom informovaní v mieste obvyklým spôsobom a je pre občanov prístupný na
MsÚ. Zber prebieha týždenne v pestovateľskej sezóne. Zbiera sa len biologicky rozložiteľný odpad bez prímesi
iného odpadu. BRKO musí pôvodca upraviť tak , aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s nim t. j : lístie,
trávu, burinu, piliny, kôru, nepoužité produkty zo záhrad – umiestniť do vriec, košíkov alebo iných nádob
(vyprázdnené nádoby budú vrátené ich majiteľom), konáre – postrihané a popílené na menšie kúsky a zviazané
do zväzkov.

§10
Separovaný zber
1. Je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi.
2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať odpad vytriedený
na jednotlivé zložky.
3. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred
s mestom Vrbové a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo, ktorá pre iných zabezpečuje plnenie
povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákona č.
119/2010 Z.z. o obaloch. Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov
z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového
hospodárstva.
4. Na území mesta Vrbové je zavedený cyklický systém SZ KO pre nasledovné zložky KO:
- 20 01 01 a 15 01 01 - papier a papierové obaly
- 20 01 02 a 15 01 07 - sklo a sklené obaly
- 20 01 39 a 15 01 02 – plasty a plastové obaly
- 15 01 04 – kovové obaly a iné kovy neznečistené nebezpečnými látkami.
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rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta Vrbové
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.
5. Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:
a) Bytové domy: sklo, papier a plasty, vrátane odpadov z obalov zbiera sa donáškovým spôsobom do
modifikovaných farebne odlíšených kontajnerov umiestnených na stanovištiach kontajnerov na zmiešaný KO.
b) Rodinné domy: sklo, papier a plasty, vrátane odpadov z obalov zbiera sa donáškovým spôsobom do
modifikovaných farebne odlíšených kontajnerov umiestnených v stojiskách kontejnerov na zmiešaný KO.
Plasty, vrátane odpadov z obalov – je možné tiež osobitne do zberných vriec. Po naplnení bude potrebné tieto
vrecia vyložiť zviazané k stojiskám kontajnerov na KO. Zberným dňom je deň podľa zberového dňa lokality.
Vrecia je potrebné vyložiť najneskôr do 6.00 hod.
6. Odpad z rekonštrukcie bytov
- 200138 – Drevo a iné (starý nábytok)
- 200199 - Iné odpady – zariadenia bytov, stavebný odpad
Po nahlásení úpravy, rekonštrukcie bytov (občan má povinnosť hlásiť stavebnému úradu), je stavebník povinný
zlikvidovať vzniknutý odpad na vlastné náklady.
7. Nové vrecia dostanú občania od zberových pracovníkov pri zbere vyseparovaných zložiek.
8. Separované zložky KO, vrátane odpadov z obalov je možné mimo vývozných dní doviesť aj na zberný dvor
mesta Vrbové počas prevádzkovej doby.
9. Pre nezabezpečené zložky KO:
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 26 – odpadové oleje a tuky
20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 33 – batérie a akumulátory z osobných automobilov
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Na území mesta Vrbové sa vytvára donáškový systém zberu 2x do roka, zvyčajne v čase „jarného a jesenného
upratovania“ . Termíny a miesta zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.

§11
Zberný dvor
1. Zberný dvor je jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom.
2. Zberný dvor je zriadený mestom Vrbové za účelom odovzdávania zložiek komunálneho odpadu, vrátane
odpadov z obalov pochádzajúceho z mesta Vrbové.
3. Druhy odpadov, ktoré sa zbierajú na zbernom dvore mesta Vrbové , ako aj prevádzková doba sú uvedené
v prílohe č. 1 tohto VZN. Tieto údaje sú uvedené aj na vstupnej bráne do objektu zberného dvora Vrbové.
4. Pri preberaní odpadu na zbernom dvore je pôvodca, ktorý odovzdáva odpad, povinný preukázať sa dokladom
totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu ( u podnikateľských subjektov). Údaje sú
potrebné pre evidenciu odpadov v zmysle zákona sa zaznamenávajú do evidenčného listu príslušného odpadu.
5. Pôvodcovia odpadu sú povinný pri jeho odovzdávaní na zberný dvor sa riadiť pokynmi obsluhy zberného
dvora.
6. Odpady, ktoré je možné odovzdať na zberný dvor, nesmú obsahovať nebezpečné látky (najmä ťažké kovy,
chemikálie, ropné produkty alebo stlačené plyny). Odpady obsahujúce takéto súčasti pracovník zberného dvora
odmietne prijať.
7. Náklady na prevádzku zberného dvora sú hradené z rozpočtu mesta - z prostriedkov z miestneho poplatku za
komunálne odpady, z príjmov z Recyklačného fondu , ako aj iných príjmov v odpadovom hospodárstve.
8. Množstvo odpadkov dovážaných na zberný dvor je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť
u pôvodcov ako zložka komunálneho odpadu. Väčšie množstvo, ktoré evidentne nepochádza z komunálneho
odpadu, pracovník prevádzky zberného dvora odmietne prevziať.
9. Na zberný dvor mesta Vrbové môžu nosiť odpady iba občania mesta Vrbové s trvalým pobytom v meste
Vrbové a iba odpady pochádzajúce z mesta Vrbové.

§12
Nepovolené skládky odpadov
1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad
v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN o odpade, je povinný bezodkladne to ohlásiť Okresnému úradu
Piešťany odboru starostlivosti o životné prostredie a Mestskému úradu Vrbové. Okresný úrad Piešťany odbor
starostlivosti o životné prostredie požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosť v rozpore so zákonom. Ak sa nezistí osoba, začne sa konanie, či vlastník, správca, nájomca
VZN mesta Vrbové č. 6/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a biologicky
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta Vrbové
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nehnuteľnosti je pôvodcom odpadu, či urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, mal z toho
uloženia majetkový, alebo iný prospech.
2. Ak sa preukáže niektorá z týchto skutočností prejde povinnosť zabezpečiť zneškodnenie, alebo zhodnotenie
odpadu na náklady vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľností.
3. V celom katastrálnom území mesta Vrbové sa prísne zakazuje ukladať komunálny odpad mimo priestorov,
zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakázané a bude považované za
zakladanie nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu a bude voči tejto osobe začaté konanie podľa
zákona 343/2012 Z.z. o odpadoch a VZN o odpadoch mesta Vrbové.

IV. časť
Postavenie mesta Vrbové v odpadovom hospodárstve, priestupky, pokuty
§13
Postavenie mesta Vrbové
Mesto Vrbové:
1. Rieši vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva nakladanie s KO v celom katastrálnom území mesta
Vrbové.
2. Zabezpečuje separovaný zber odpadu do na to označených nádob.
3. Zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelených vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a drobných odpadov.
4. Je povinné zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre plasty, papier, kovy,
sklo, BRKO.
5. Plní povinnosti vychádzajúce zo zákona 343/2012 Z.z. o odpadoch oprávnené požadovať od prevádzkovateľa
kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu, alebo od toho kto nakladá
s KO alebo DSO na území mesta Vrbové potrebné informácie.
6. Poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území
mesta Vrbové.
7. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v súlade s platnou legislatívou a VZN o odpadoch mesta
Vrbové.
8. Dbá o to, aby boli dodržané platné legislatívne predpisy o odpadovom hospodárstve a VZN v celom
katastrálnom území mesta Vrbové.

§14
Priestupky
1. Priestupku na úseku odpadového hospodárstva sa dopustí ten, kto v rozpore so zákonom o odpadoch
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 3 písm. b/)
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto na to určené mestom Vrbové (§18 ods.3 písm. a/ a § 39 ods. 5 písm.
c/) zákona o odpadoch
c) nesplní oznamovaciu povinnosť
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako DSO v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b/, f/, k/ alebo
nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i./ zákona o odpadoch
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov (§ 18 ods. 3 písm. d/) zákona o odpadoch
f) neposkytuje mestom požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona o odpadoch
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch
h) porušuje ustanovenia, nariadenia, zákazy VZN o odpadoch mesta Vrbové.
2. Nakladá alebo inak nepovolene manipuluje s odpadom v rozpore so zákonom a VZN mesta Vrbové
o odpadoch.

§15
Ukladanie pokút
1. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,78
€, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN a zákona o odpadoch v zmysle § 13, ods.9,
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.
2. Za priestupky podľa §14 ods. 1. písm. a) až e) VZN o odpadoch môže mesto Vrbové uložiť pokutu až do výšky
165, 96 €.
VZN mesta Vrbové č. 6/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a biologicky
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3. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
4. Pokuta je príjmom mesta.

V. časť
Záverečné ustanovenia
§16
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) primátor mesta Vrbové
b) poslanci mestského zastupiteľstva
c) poverení pracovníci mesta Vrbové útvaru výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
d) pracovníci útvaru miestneho hospodárstva
e) príslušníci Mestskej polície Vrbové.
Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:
a) oprávnený vývozca
b) prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov
c) prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
d) pôvodca odpadu.

§17
Záverečné a zrušujúce ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov iných odpadov, ako je uvedené v tomto VZN, v zmysle
zákona o odpadoch.
2. Podrobnosti o miestnom poplatku za zber, prepravu zneškodňovanie KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta
Vrbové, sú stanovené vo VZN o miestnych poplatkoch.
VZN o miestnych poplatkoch je občanom prístupné na MsÚ Vrbové, na webovej stránke mesta Vrbové.
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva t.j.
11.09.2013 na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu.
4. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom dňa 24. 10. 2013 uznesením č. 70/X/2013, účinnosť
nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta t.j. 11.11.2013.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2010.
6. VZN bude zverejnené aj na internetovej stránke mesta Vrbové, v miestnych novinách.

Ing. Ján Jánoška
primátor mesta
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Príloha č. 1
k VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi
a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta Vrbové
Zberný dvor mesta Vrbové
Prevádzková doba zberného dvora:
Utorok a štvrtok
Utorok : 7:30 – 14:30 hod.
Štvrtok: 7:30 – 14:30 hod.
Zberané odpady na zbernom dvore mesta Vrbové ( podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. , ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších noviel)
kat. číslo – názov odpadu
20 01 38 – starý nábytok
16 01 03 – opotrebované pneumatiky od osobných automobilov
15 01 04 – kovové obaly a iné kovy neznečistené nebezpečnými látkami
20 01 36 – stará elektronika z domácností bez nebezpečných látok napr. nefunkčné práčky, odstredivky,
žehličky, umývačky riadu, mikrovlne a teplovzdušné rúry, kávovary, elektronáradie, sušiče na vlasy, ohrievače,
rozhlasové prijímače, videá, gramofóny, telefóny, mobilné telefóny bez batérií, fotoprístroje, počítače,
klávesnice, šijacie stroje a i.
20 01 38 – drevený odpad ( dosky, staré lavičky, bytové jadrá , staré dvere a i. )
20 01 02 a 15 01 07 – sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
20 01 01 a 15 01 01 – papier a papierové obaly
20 01 39 a 15 01 02 – plasty a plastové obaly napr. PET fľaše, plastové tégliky od potravín, rôzne výrobky
z pevných plastov: kvetináče, ramienka, koše na odpadky, na prádlo, rôzne misky, cukorničky, odkvapkávače,
police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie – ( nie pretkávané ), prepravky na
zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.
20 01 25 – jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách
15 01 05 – viacvrstvové kombinované materiály – tzv. Tetra Pack – neznečistené

ODOVZDÁVANIE ODPADU NA ZBERNÝ DVOR JE BEZPLATNÉ.
Jarné a jesenné upratovanie oznamujeme v Hlase Vrbového a mestskom rozhlase. Bude prebiehať
v presne stanovenom termíne dva týždne od 7:30 – 18:00.
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