SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA KRUPINA
v zmysle VZN č. 7/2019, ktoré bolo schválené Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Krupine č. 385 /2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, účinnosť
nadobudlo 1.1.2020 a má pôsobnosť na celom území mesta Krupina.
Zmesový komunálny odpad:
1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového
komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému zberu
zmesového komunálneho odpadu.
2. Mesto Krupina na svojom území zavádza:
2.1 paušálny zber zmesových komunálnych odpadov pre:
- fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste Krupina trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť
2.2 množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre:
- fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú
sídlo alebo prevádzku na území mesta.
3. Mesto Krupina týmto nariadením na území mesta určuje zberné nádoby a určuje
interval vývozu zberných nádob nasledovne:
a) V individuálnej bytovej výstavbe - IBV (v rodinných domoch v intraviláne a
extraviláne mesta) sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových
komunálnych odpadov z domácností. Pôvodca zmesového komunálneho
odpadu v IBV je povinný zabezpečiť si nasledovné množstvo a druh zberných
nádob na zmesový komunálny odpad podľa počtu obyvateľov v nehnuteľnosti:
• do 5 obyvateľov - 1 ks 110 l /120 l zbernej nádoby,
• 6-10 obyvateľov - 2 ks 110 l /120 l zbernej nádoby
• alebo
- 1 ks 240 l
zbernej nádoby
- postupne sa počet nádob zvyšuje spôsobom - na každých 5 pôvodcov je 1 ks
nádoby.
V IBV sú na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu určené iba 110 l, 120l
a 240l zberné nádoby. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu z týchto
zberných nádob sa vykonáva 1x 7 dní.
b) V komplexnej bytovej výstavbe - KBV (v bytových domoch v meste) sa
uplatňuje donáškový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov
z domácností do:

• 110/120 l zberných nádob – v „malých“ bytových domoch s počtom 4 až 8
bytov minimálne 3 zberné nádoby pri zbere zmesových komunálnych odpadov s
intervalom v zmysle stanoveného harmonogramu
• 1100l kontajnerov
V KBV sú spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca bytového domu, prípadne
pôvodcovia odpadu povinní zabezpečiť si nasledovný počet kontajnerov na zmesový
komunálny odpad:
- do 50 obyvateľov - 1 ks 1 100 l kontajnera.
Postupne sa počet nádob zvyšuje spôsobom - na každých 50 pôvodcov je 1 ks
nádoby.
V KBV sú na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu určené iba 1 100 l
kontajnery. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu z týchto zberných
nádob sa vykonáva 1x 7 dní.
c) Zber zmesového komunálneho odpadu v extraviláne mesta Krupina sa z IBV
nachádzajúcej sa v blízkosti komunikácií využívaných na zber zmesového
komunálneho odpadu zo zberných stojísk zabezpečuje pomocou 110l,120l a 240
l zberných nádob. Z ostatnej IBV nachádzajúcej sa v extraviláne mesta sa zber
zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje donáškou na zberné stojiská
s potrebným počtom a typom zberných nádob – 1100 l zodpovedajúcich systému
zberu. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu z týchto zberných
nádob sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch a v lokalitách v rámci
celoročného harmonogramu, a to: 1x14 dní.
d) Každá PO a FO - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať
ekonomické oddelenie- správa daní a poplatkov Mesta Krupina o zabezpečenie
zberu KO. Mesto následne zabezpečí systém zberu a zneškodnenie KO z
prevádzky PO a FO – podnikateľa. Potrebný počet a typ zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu / 110/120 l, 240 l nádoby, resp. 1100 l nádoby /
sú stanovené v §13 Množstvový zber. Zber a preprava zmesového komunálneho
odpadu
z týchto zberných nádob sa uskutočňuje v pravidelných, vopred
stanovených intervaloch v rámci harmonogramu, a to minimálne 1x 14 dní.
e) Podnikateľský subjekt, ktorý je pôvodcom alebo držiteľom odpadu, ktorý vzniká
na území mesta pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania podnikateľského subjektu, je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo
zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v súlade s týmto VZN a so
zákonom o odpadoch. Toto sa netýka odpadov, za ktoré si podnikateľský subjekt
platí v zmysle VZN Mesta Krupina o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
4. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná si na svoje náklady
zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad
a triedené zložky odpadu, vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa. V prípade triedeného zberu komunálnych odpadov, ktorý
nevzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania

podnikateľa, je podnikateľ povinný sa zapojiť do existujúceho systému na
území Mesta Krupina
5. Pôvodcovia a držitelia zmesového komunálneho odpadu , ktorí sú platiteľom
poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych daniach majú
náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v danom
poplatku.
6. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva aj v dňoch
sviatku, ak tento inak pripadá na pracovný deň (pondelok až piatok) s výnimkou
1. januára, veľkonočného pondelku a 25. decembra.
7. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje
na území obce výhradne oprávnená osoba.
8. Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny
odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu,
ktorý vymedzuje toto nariadenie.
9. Zber zmesového komunálneho odpadu z uličných smetných nádob :
a) KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách
mesta je zbieraný uličnými smetnými nádobami.
b) Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to
určených a neznečisťovať verejné priestranstvá.
c) Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO,
ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j.
komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti a
pod.
d) Je zakázané uličné smetné nádoby úmyselne poškodzovať, kopať do nich,
alebo ich premiestňovať.
Triedený zber:
Triedený zber plastov
1. Mesto týmto nariadením určuje zber plastov v KBV do 1 100 l žltých zberných
nádob označených štítkom na viditeľnom mieste, ktorý obsahuje údaje o odpade,
pre ktorý je nádoba určená a v IBV do 110 l žltých vriec dodávaných oprávnenou
osobou do každej domácnosti.
2. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na plasty
nasledovne:
a) V individuálnej bytovej zástavbe (IBV) sa uplatňuje vrecový zber. Pôvodca
odpadu ukladá odpady z plastov priamo v mieste vzniku do žltých plastových
vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na
miesto pravidelného zberu zmesového odpadu. Zber a vývoz sa zabezpečuje
počas celého kalendárneho roka 1x mesačne.
b) V komplexnej bytovej zástavbe (KBV) sa uplatňuje donáškový zber do
zberných nádob - 1100 l kontajnery farebne rozlíšiteľné (žlté), označené –
plasty, ktoré sú umiestnené na stojiskách. Zber a vývoz sa uskutočňuje

v zmysle harmonograme triedeného zberu odpadu počas celého
kalendárneho roka 1x za 7 dní , resp. podľa Zmluvy s OZV.
c) Mimo harmonogramu zberu je možné počas celého kalendárneho roka
doniesť vytriedené odpady z plastov na zberný dvor – Krupinica 427,
prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený
zmluvný vzťah.
3. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na
odpad a vriec tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu
nádoby resp. vreca.
4. Do plastov patrí: PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát):fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a
rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z
automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.
5. Do plastov nepatrí: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály , hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami , potravinami
), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Triedený zber skla
1. Mesto týmto nariadením určuje zber skla v KBV a v IBV do 1 100 l zelených
zberných nádob označených štítkom na viditeľnom mieste, ktorý obsahuje údaje
o odpade, pre ktorý je nádoba určená
2. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na sklo
nasledovne:
a) V individuálnej bytovej zástavbe (IBV) a v komplexnej bytovej zástavbe (KBV)
sa uplatňuje donáškový zber do zberných nádob - 1100 l kontajnery, ktoré sú
umiestnené na stojiskách. Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonograme
triedeného zberu a prepravy odpadu počas celého kalendárneho roka 1x
mesačne, resp. podľa Zmluvy s OZV.
b) Mimo harmonogramu je možné počas celého kalendárneho roka doniesť
vytriedené odpady zo skla na zberný dvor – Krupinica 427, prevádzkovaný
oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
3. Do skla patrí: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov , črepy, okenné sklo,
sklo z okuliarov a pod.
4. Do skla nepatrí: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Triedený zber papiera
1. Mesto týmto nariadením určuje zber papiera na území mesta
a) do 1 100 l modrých zberných nádob označených štítkom na viditeľnom mieste,
ktorý obsahuje údaje o odpade, pre ktorý je nádoba určená. Zber a preprava
papiera sa vykonáva počas celého kalendárneho roka 1x mesačne, resp.
podľa Zmluvy s OZV.
b) prostredníctvom mobilného zberu oprávnenou osobu, s ktorou má Mesto
uzatvorenú zmluvu
2. Papier je možné odovzdať počas kalendárneho roka aj v zbernom dvore
Krupinica 427, ktorý je prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom
Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
3. Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový
papier, papierový obal a pod.
4. Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály,
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti) silne znečistený či mastný
papier, kopírovací papier a pod.
5. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na
odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Triedený zber kovov
1. Mesto týmto nariadením určuje zber kovov a obalov z kovov v KBV aj v IBV do
1 232 l červených zberných nádob (zvony) označených štítkom na viditeľnom
mieste, ktorý obsahuje údaje o odpade , pre ktorý je nádoba určená.
2. V KBV aj v IBV sa zber a preprava kovových obalov vykonáva z určených
zberných nádob počas celého kalendárneho roka 1 x za mesiac, resp. podľa
Zmluvy s OZV.
3. Kovy a obaly z kovov je možné odovzdať počas kalendárneho roka aj v zbernom
dvore Krupinica 427, ktorý je prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má
s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
4. Domáci kovový odpad väčších rozmerov (kovový šrot) je možné odovzdať len
v zbernom dvore, alebo výkupcovi kovového odpadu, ktorý má uzatvorený
s Mestom zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
5. Medzi kovy a obaly z kovov patrí:
5.1. nemagnetické kovy (hliníkové):

•
tenkostenný hliník(obaly z čokolád, hliníkové viečka od kompótov, jogurtov a
iných mliečnych výrobkov, tenké hliníkové obaly od paštét, ...)
•
alobal (použitý na balenie alebo z varenia/pečenia, ale bez zvyškov jedla)
•
hliníkové plechovky(prázdne, s dôrazom na minimalizáciu objemu stlačené)
5.2. magnetické kovy (železné):
•
konzervy bez zvyškov jedla
•
plechovky (prázdne, s dôrazom na minimalizáciu objemu stlačené)
•
kovové obaly (od jedla, drogérie, kozmetiky, sprejov, ...),kovové súdky
•
kovové uzávery, uzávery od kompótov
•
obaly označené symbolmi: FE (40 –oceľ), ALU (41 –hliník)
Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky
(VKM)
1. Mesto týmto nariadením určuje zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na
báze lepenky do 1 100 l oranžových zberných nádob označených štítkom na
viditeľnom mieste, ktorý obsahuje údaje o odpade , pre ktorý je nádoba určená.
2. Zber a preprava viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky sa
vykonáva z počas celého kalendárneho roka 1 x za mesiac, resp. podľa Zmluvy
s OZV.
3. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky je možné odovzdať počas
kalendárneho roka aj v zbernom dvore Krupinica 427, ktorý je prevádzkovaný
oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
4. Patrí sem:
•
nápojové kartóny - obaly od mliečnych výrobkov (mlieko, trvanlivá smotana na
šľahanie, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev (prázdne, s dôrazom na
minimalizáciu objemu stlačené, neznečistené, pokiaľ obsahujú plastový vrchnák je
dobré ho uzatvoriť, aby nevytekal obsah)
•
nápojové kartóny na báze lepenky označené symbolmi: C/PAP
5. Nepatrí sem:
•
znečistené nápojové kartóny alebo nápojové kartóny
•
obaly znečistené nebezpečnými látkami
•
jednorazové poháre na nápoje „so sebou“)
•
iné kombinované materiály
6. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť
stlačené a bez zvyškov nápojov uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil
ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností vrátane
žiariviek a svietidiel
1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných
druhov odpadov.
2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad.
3. Počas celého roka je možné odovzdať elektroodpad z domácností v zbernom
dvore, Krupinica 427, ktorý je prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má
s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
4. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu
v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej
osobe, 2x do roka.
5. Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného
zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom
zberného miesta elektroodpadu.
6. Zber elektroodpadov z domácností sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným
zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s
Mestom.
7. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené Mestom
Krupina v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, ktorý
bol zavedený v meste výrobcom elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou
výrobcov elektrozariadení.
8. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
8.1. istribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
8.2. a miesto určené podľa odseku 7,
8.3 . obe oprávnenej na zber elektroodpadu,
8.4. zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad aj na zberné miesto
elektroodpadu.
9. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s Mestom
Krupina, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.
10. Do elektroodpadu z domácností patrí:
a) veľké domáce spotrebiče: chladničky, práčky, mrazničky, umývačky a pod.
b) malé domáce spotrebiče: mixéry, šľahače, grily, žehličky, vysávače a pod.
c) spotrebná elektronika: televízory, rádioprijímače, audio prehrávače, tlačiarne,
kopírky, videokamery a pod.
d) svetelné zdroje: žiarovky, žiarivky, výbojky a pod.
e) elektr. a elektronické nástroje: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na opravy
a pod.

f) zdravotnícke prístroje: tlakomery, váhy, tukomery, zvlhčovače vzduchu a pod.
g) prístroje na monitorovanie: termostaty, tepelné regulátory, hlásiče elektr.
a požiarnej signalizácie a pod.
11.
a) ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo mimo zberných
nádob,
b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu z domácností pred jeho
odovzdaním oprávnenej osobe,
d) odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom (napr. pouliční
zberači), ktorí nemajú s Mestom uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné
oprávnenia.
Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov
1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných
druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo
starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
3. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na triedený zber.
4. Počas celého roka je možné bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a
akumulátory v zbernom dvore, Krupinica 427, ktorý je prevádzkovaný oprávnenou
osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
5. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj počas
kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok oprávnenej osobe, 2x za rok.
6. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať
prostredníctvom spätného zberu alebo prostredníctvom zberného miesta ako je
uvedené v odseku 8.
7. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území mesta
zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo
oprávnená osoba po dohode s Mestom Krupina.
8. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené
Mestom Krupina v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií
a akumulátorov, ktorý bol zavedený v meste výrobcom prenosných batérií a
akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a
akumulátorov.

9. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak
ide o použité
9.1. prenosné batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých
prenosných batérií alebo na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov
alebo osobe oprávnenej na ich zber,
9.2. automobilové batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých
automobilových batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na zber použitých
automobilových batérií a akumulátorov.
10. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém
oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov musí uzatvoriť
zmluvu s obcou, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.

Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Na území mesta sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu a odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje systém kalendárového zberu 2
x za rok.
2. Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou
nezmestia do bežne používaných nádob na KO v meste.
3. Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, nádoby, koberce, plechové rúry, ,
objemný elektroodpad, a pod. Medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad,
autobatérie a pod.
4. Objemný odpad z domácností je potrebné uložiť jeden deň pred termínom
odvozu ku nádobám na KO . Odvoz objemného odpadu sa uskutočňuje v zmysle
harmonogramu odvozu objemného odpadu, presný dátum zberu sa občanom
vždy vopred oznámi - vývesná tabuľa, webová stránka mesta, káblová televízia
5. Objemný odpad z domácností je možné odovzdať aj na zberný dvor – Krupinica
427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený
zmluvný vzťah.
6. Odpady z domácností s obsahom škodlivín tvoria najmä: použité batérie
a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné
nebezpečné odpady. Patria sem rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom,
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.
7. Presný termín zberu, stanovištia odberu, časový interval odberu i druhy odpadov,
ktoré budú oprávnenou osobou odoberané sa občanom vždy vopred oznámi
(vývesná tabuľa, webová stránka mesta, káblová televízia).

8. Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené odpady na zberný dvor
– Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina
uzatvorený zmluvný vzťah.

Triedený zber veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho
odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a
na verejné priestranstvá.
Pneumatiky
1. Distribútor pneumatík je povinný:
a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových
pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík
na trh, po celú prevádzkovú dobu,
b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík
viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
3. Z dôvodu, že Mesto nezodpovedá za nakladanie s odpadovými pneumatikami,
zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, nakoľko konečný
používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík.
4. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu,
b) do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu,
c) do stojísk a ku stojiskám zberných nádob.
Šatstvo a textílie
1. Mesto nariadením určuje zber šatstva a textílií do upravených zberných nádob
označených štítkom na viditeľnom mieste, ktorý obsahuje údaje o odpade pre
ktorý je nádoba určená.

2. Zberné nádoby na šatstvo a textil sú vlastníctvom zmluvného partnera Mesta,
ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie prebieha
podľa potreby.
3. Do zbernej nádoby sa zbiera len čisté a suché šatstvo a textílie.
4. Do šatstva a textílií patrí: šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, obuv,
kabelky a pod.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad / BRKO/
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) patrí:
a) zelený bioodpad (kat. číslo 20 02 01),
b) kuchynský bioodpad (kat. číslo 20 01 08 a20 01 25)
c) iné biologicky rozložiteľné odpady (kat. číslo 20 01 01, 20 01 11, 20 01 38, 20
03 02, 20 03 04).
2. BRKO sa zhodnocuje kompostovaním alebo anaeróbnou digesciou.
3. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách si občan prednostne
kompostuje BRKO formou domáceho kompostovania.
4. Ak má fyzická osoba -poplatník väčšie množstvo zeleného biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie je
schopný skompostovať v domácom kompostovisku, prípadne nemá možnosť
domáceho kompostovania, môže takýto odpad priviesť celoročne do zberného
dvora, Krupinica 427 , ktorý je prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má
s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.
5. Mesto Krupina zabezpečuje každoročne kampaňový sezónny zber BRKO
najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období, o čom informuje
fyzické osoby -poplatníkov o harmonograme kampaňového sezónneho zberu
BRKO prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky mesta.
6. Vianočné stromčeky je možné ukladať k zberným nádobám
7. Zelený bioodpad je zakázané spaľovať a ukladať do zberných nádob na zmesový
KO. Zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie palivového dreva.
8. Za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v chatových
oblastiach a v záhradkárskych osadách zodpovedá pôvodca odpadu. Ukladanie
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad mimo pozemkov užívaných
vlastníkmi chatových nehnuteľností a záhradkárskych osád je zakázané.
9. Mesto Krupina nezabezpečuje výkon triedeného zberu kuchynského bioodpadu z
domácností v zmysle § 81, ods. 7, písm. b)zákona o odpadoch, pretože je to pre
Mesto ekonomicky neúnosné, keďže náklady na nakladanie s komunálnymi
odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (§ 81, ods.21,

písm. d) zákona o odpadoch). Týmto nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa
kuchyne podľa § 15.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností uvedených v článku 8
nariadenia zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou
a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne,
nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach.
4. Nakladanie biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom môže
pre prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba, ktorá má všetky potrebné
súhlasy orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.
5. Prevádzkovateľ kuchyne nesmie
5.1. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
5.2. 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 a
5.3. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich
odovzdania oprávnenej osobe uvedenej v odseku 3 tak, aby sa k obsahu zbernej
nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na
jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.
8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými
predpismi.
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Pôvodca alebo držiteľ jedlých olejov a tukov z domácností v IBV a KBV ich môže
odovzdať počas kalendárneho roka v zbernom dvore, Krupinica 427, ktorý je

prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený
zmluvný vzťah.
2. Zakazuje sa zbaviť jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do
kanalizácie.

