Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1995
Mesta Krompachy o nakladaní s komunálnym odpadom
na území mesta Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Krompachy o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Krompachy / ďalej len
„nariadenie“/.
Č L Á N O K I.

Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť činnosť spojenú s nakladaním komunálneho odpadu na
území mesta, a to práva a povinnosti fyzických a právnických osôb i občanov v súvislosti so
zhromažďovaním domového odpadu a jeho prepravou.
2. Za komunálny odpad sa v zmysle Kategorizácie a katalógu odpadov vydanými v Zbierke
zákonov z roku 1991, čiastka 69 považuje :
a) domový odpad z domácnosti, ostatný odpad z obce podobný domovému odpadu,
b) objemový odpad z domácnosti, ostatný objemový odpad z obcí,
c) uličné smetí,
d) odpad zo zelene.
Č L Á N O K II.
Zhromažďovanie komunálneho odpadu
1. Fyzické, právnické osoby a občania na území mesta Krompachy / ďalej len občan, vlastník,
resp. vlastník domu / sú povinné :
a) ukladať komunálny odpad do zberných nádob,
b) triediť komunálny odpad na všetky zložky, na ktoré pôvodca odpadu – mesta vytvorilo
podmienky.
2. Komunálny odpad je vlastník, resp. správca domu, povinný ukladať do zberných nádob tak,
aby sa tieto dali uzatvoriť a odpad z nich pri manipulácii nevypadával.
3. Vytriedený odpad je vlastník, resp. správca objektu, povinný ukladať do zberných nádob na
to určených, resp. do polyetylénových farebných vriec.
4. Vlastník, resp. správca objektu, je povinný si sám zaistiť, resp. prostredníctvom oprávnenej
osoby, dostatočný počet zberných nádob a dostatočnú periodicitu vývozu a odvozu odpadu.
5. Zakazuje sa :
a) ukladať odpad mimo zberných nádob,
b) ukladať do zberných nádob odpad, ktorý má, resp. môže mať, nebezpečné vlastnosti,
napr. žeravý popol, ostatný odpad – napr. zemina, stavebná suť, kamene, drevo, tehly,
chemikálie, uhynuté zvieratá, tráva a vianočné stromčeky a iné.
c) využívať zberné nádoby na iné účely ako na uloženie komunálneho odpadu,

d) do nádob na vytriedený odpad ukladať iné druhy odpadu, než na aké sú určené.
6. V prípade porušenia zákazu v zmysle bodu 5 / tohto článku je vlastník, resp. správca objektu,
povinný tento odpad zo zbernej nádoby odstrániť a zabezpečiť jeho zneškodnenie podľa
platných predpisov.

Č L Á N O K III.
Stanovište zberných nádob
1. Stanovište umiestnenia zberných nádob je plocha určená na umiestnenie zberných nádob
v čase odvozu odpadu dopravcom v zmysle zmluvy.
2. Stanovište zberných nádob stanovuje vlastník, resp. správca objektu, s vlastníkom a
dopravcom / s KBV so súhlasom mesta / tak, aby neboli umiestnené na komunikácii alebo
chodníku, boli ľahko prístupné pri naplňovaní, vyprázdňovaní a odvoze a boli umiestnené na
spevnenom podklade.
3. Za čistotu stanovišťa zodpovedá vlastník, resp. správca objektu, v prípade zmluvného
dojednania – dopravca.
Č L Á N O K IV.
Odvoz komunálneho odpadu
1. Odvoz komunálneho odpadu na území mesta zabezpečujú Verejno-prospešné služby mesta
Krompachy / ďalej len dopravca / za poplatky podľa platných cenových predpisov a v lehote
dohodnutých v zmluve s vlastníkom, resp. správcom objektu.
2. V individuálnej bytovej výstavbe komunálny odpad dopravca odváža podľa harmonogramu a
na základe povinnej zmluvy vlastníka, resp. správcu objektu, za poplatky podľa platných
cenových predpisov.
3. Vlastník, resp. správca objektu, je povinný :
a) v individuálnej bytovej výstavbe podľa harmonogramu umiestniť zberné nádoby na
stanovište,
b) po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu na pôvodné miesto, pokiaľ sa nekryje so
stanovišťom bez zbytočného odkladu.
4. Dopravca odpadu je povinný zabezpečiť :
a) odstránenie rozsypaného odpadu, ktoré zapríčinil manipuláciou so zbernou nádobou pred
odchodom zo stanovišťa,
b) náhradný odvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky,
najneskôr na nasledujúci deň,
c) umiestniť nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená.
Č L Á N O K V.
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania povinnosti uložených týmto nariadením je oprávnený vykonávať
Mestský úrad v Krompachoch, Mestská polícia v Krompachoch a komisia výstavby a
životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.
2. Za porušenie povinnosti stanovených týmto nariadením môžu byť fyzické osoby postihnuté
v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v rámci blokového, resp. priestupkového
konania.
3. Pokutu v rámci blokového konania až do výšky 500,- Sk môžu ukladať príslušníci Mestskej
polície v Krompachoch a oprávnení pracovníci Mestského úradu v Krompachoch.
4. Za porušenie povinností stanovených týmto nariadením môže právnickým osobám uložiť
primátor Mesta Krompachy pokutu až do výšky 100.000,- Sk v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zmysle zmien a doplnkov.
Č L Á N O K VI.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z týchto právnych
predpisov.
2. Zrušuje sa Článok 4 Nariadenia č. 3 o udržiavaní čistoty a čistení komunikácií a
priestranstiev, prijaté uznesením MsZ č. 6/C-2 zo dňa 15.8.1991.
3. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.8.1995
uznesením č. 6/D-2 a nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.

Ing, Ladislav Mikloš
primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo Krompachy
DOPLNOK č. 1
k Nariadeniu č. 8/1995 o nakladaní s komunálnym odpadom na území
mesta Krompachy

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle ust. § 6 a § 11 odst. 3 písm. g/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 6 odst. 1 zákona č. 494/1991 Zb. o
štátnej správe v odpadovom hospodárstve vydáva tento Doplnok č. 1 k Nariadeniu č. 8 o
nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Krompachy.

Odst. 1, 2 čl. IV. sa vypúšťajú a doterajšie odst. 3 a 4 sa označujú ako odst. 1 a 2.
Tento doplnok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch uznesením č. 24/D3 dňa 31. 8. 1998 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení.

Ing. Ladislav Mikloš
primátor mesta

