Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Rajec
Mesto Rajec v zmysle §4 ods. 3 písm g a §6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle §81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) vydáva tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
(ďalej len „ dodatok č. 2 „).
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Rajec v znení Dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. V III. ČASTI § 4 Spoločné ustanovenia v ods. 5 sa v písm. c) dopĺňa koniec vety
„ a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“
2. V IV. ČASTI § 5 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov sa
ods. 6 nahrádza novým znením:
„Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu vo výške nákladov obstarávacej ceny zbernej nádoby, za ktorú ju zakúpilo
mesto Rajec.“
3. V IV. ČASTI § 5 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov v ods.
11 sa písm. a) nahrádza novým znením :
a) v rodinných domoch zberné nádoby označené QR kódom v objeme 60 l, 120 l,
240l“
- vývoz nádob v mesiacoch máj – september 1x za týždenne, v mesiacoch
október – apríl 1x za dva týždne
4. V IV. ČASTI § 5 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov sa
dopĺňajú nové ods. 13), 14), 15), 16), 17), 18) v znení:
13) Pôvodca odpadu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly na mieste, súvisiaceho
s kontrolou technického stavu zbernej nádoby a kontrolou zloženia komunálneho
odpadu v nej uloženého.
14) Pôvodca odpadu plne zodpovedá za poškodenie zbernej nádoby (okrem
poškodenia zberovou spoločnosťou), stratu alebo zničenie. Pôvodca odpadu je
povinný nádobu vrátiť v prípade, že ju nebude užívať v súlade s týmto nariadením.
Mesto Rajec nádobu vymení, ak sa stane nespôsobilou na užívanie mechanickým
poškodením alebo opotrebovaním po skončení doby životnosti zbernej nádoby.
Pôvodca odpadu musí dbať na to, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zbernej nádoby.
Zberná nádoba musí byť umiestnená na pozemku pôvodcu odpadu.
15) Pôvodca odpadu zabezpečí pred vývozom:
- umiestnenie zbernej nádoby na okraji prístupovej komunikácie, max. do
vzdialenosti 5 m od miesta, ku ktorému má prístup zberné vozidlo
- umiestnenie zbernej nádoby na voľne prístupné miesto, nie za plotom, bránou
a inými prekážkami
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- v zimnom období očistenie prístupovej cesty k zbernej nádobe
- prípravu zbernej nádoby na vývoz do 06.00 hod v deň vývozu
16) Do zbernej nádoby sa nesmie ukladať:
- horúci popol
- nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné)
- kamene, zemina, piesok, stavebný materiál
- tekutý, výbušný a toxický odpad, výkaly a podobné odpady
- uhynuté zvieratá, odpad z chovu zvierat okrem exkrementov od spoločenských
zvierat
- biologický odpad zo záhrad
17) Odpad musí byť sypateľný, t.j. uskladnený do nádoby tak, aby sa dal voľne
vysypať (nesmie byť vzpriečený, preplnené igelitové vrecia a iný odpad, ktorý by
bránil vysýpaniu).
18) Pri zbere odpadu bude pracovníkom zberovej spoločnosti QR kód načítaný
a nádoba následne vysypaná. Nádoba musí byť zatvorená a nemôže byť okolo nej
žiadny iný odpad. Po vysypaní odpadu si pôvodca odpadu umiestni zbernú nádobu
späť na vlastný pozemok.
5. V IV. ČASTI § 8 Zber papiera sa nahrádza ods. 3 novým znením:
„Zviazané noviny a časopisy je možné odovzdať za odplatu výkupcovi minimálne raz
ročne.
Mesto informuje občanov o tejto možnosti mestským rozhlasom,
prostredníctvom mobilnej aplikácie a na webovom sídle mesta.“
6. V IV. ČASTI § 9 Zber plastov sa dopĺňa ods. 4. v znení:
„V rodinných domoch pôvodca odpadu označí vrecia príslušným QR kódom.“
7. V IV. ČASTI § 11 Zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa
v ods.1 nahrádza prvá veta novým znením:
„Odpady z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) sa zbierajú pri
bytových domoch do kontajnerov červenej farby alebo do kontajnerov hnedej farby
s označením kovy a VKM a kontajnerov žltej farby s označením plasty. Pri rodinných
domoch sa zbierajú do vriec spolu s plastami.
8. V IV. ČASTI § 11 Zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa dopĺňa
ods. 4. v znení:
„V rodinných domoch pôvodca odpadu označí vrecia príslušným QR kódom.“
9. V IV. ČASTI § 15 Zber drobného stavebného odpadu sa nahrádza ods. 6 novým
znením:
„Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže odovzdať na zbernom dvore DSO po
predložení príslušného QR kódu.“
10. V IV. ČASTI § 15 Zber drobného stavebného odpadu sa vypúšťa ods. 7. Odstavec 8.
sa prečísluje na odstavec 7.
11. V IV. ČASTI § 16 Zber objemného odpadu sa nahrádza ods. 3 novým znením:
„Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže odovzdať na zbernom dvore objemný
odpad po predložení príslušného QR kódu.“
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12. V IV. ČASTI § 17 Zber odpadov s obsahom škodlivín sa nahrádza ods. 3 novým
znením:
„Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže odpady s obsahom škodlivín odovzdať
na zbernom dvore po predložení príslušného QR kódu.“
13. V IV. ČASTI § 18 Zber elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel sa
nahrádza ods. 3 novým znením:
„Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže elektroodpad z domácnosti odovzdať na
zbernom dvore po predložení príslušného QR kódu.“
14. V IV ČASTI § 22 Prevádzkovanie zberného dvora sa nahrádza ods. 3 novým
znením:
„Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže odovzdať na zbernom dvore oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu po predložení príslušného QR kódu.“
15. V IV ČASTI § 22 Prevádzkovanie zberného dvora sa dopĺňa novým ods. 4 v znení:
4.Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) je povinný priviesť svoj odpad na zberný dvor
minimálne 30 minút pred koncom pracovnej doby z dôvodu evidencie a následného
vyloženia odpadu.
16. V IV ČASTI § 22 Prevádzkovanie zberného dvora sa terajšie odstavce 4.,.5.,6.
prečíslujú na odstavce 5.,6.,7.
17. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia zostávajú nezmenené.
Článok II.
1. Dodatok č. 2 k VZN k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec bol
schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 02.12.2021 pod číslom
uznesenia 92/2021.
2. Dodatok č. 2 k VZN k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
nadobúda účinnosť 15-tym dňom jeho zverejnenia.

Ing. Milan Lipka
primátor mesta Rajec

Úradná tabuľa: Vyvesené dňa: 07.12.2021
Zvesené dňa: 02.01 .2022
Webové sídlo mesta: od 07.12.2021 do 02.01.2022
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