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Mestské zastupitefstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 4 odst. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods.
4, písm. g) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích predpisov a
ustanovenia § 80 ods. 5 a 7, § 81 ods. 3, 5, 8 a 18 písm. b) zákona c. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov zmien a doplnkov
(d'alej tiez "zákon") vydáva toto Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica,

ktorym sa mení a dopíña Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica c.

9/2016 o nakiadaní s komunálnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území
mesta Banská Bystrica v znení Vseobecne závazného nariadenia Mesta Banská Bystrica

c. 17/2016 (d'alej tiez "nariadenie").

I.

Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica c. 9/2016 o nakiadaní s komunálnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území Mesta Banská Bystrica schválené
uznesením Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici c. 425/2016 - MsZ dñal9.04.2016
(d'alej VZN) v znení VZN Mesta Banská Bystrica c. 17/2016, ktorym sa mení a dopíña VZN
c. 9/2017 schválené uznesením Mestského zastupitel'stva c. 681/2016 zo dña 13.12.2016 sa

mení a dopíña nasledovne:

1. V § 3 ods. 7 sa za slová ,,batérií a akumulátorov" vkladajú slová ,,a elektroodpadu.".
2.

V § 4a ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie nasledovne:
c)

za zbernú nádobu na zmesovy komunálny odpad, prostredníctvom ktorej je
zabezpeceny zber ZKO od PO alebo FO-podnikatel'a vo vyske nájmu za nádobu, ktorú
má v nájme Mesto od zmluvnej zberovej spolocnosti.

3. V § 4a sa bod 4. mení nasledovne:

4. Mesto pre PO, FO - podnikatel'ov urcuje typy zbernych nádob na zber ZKO a interval
zberu nasledovne:

•

vrecia o objeme 50 1, interval zberu minimálne 1 x za mesiac pri predpoklade
podnikatel'skej cinnosti jednej osoby s tvorbou minimálneho mnozstva komunálneho
odpadu

•

zberné nádoby o objeme 120 1, 240 1 a 1100 1; interval zberu minimálne 1 x za dva
tyzdne

•

verkoobjemové kontajnery, interval zberu sa urcí po dohode s príslusnym odbornym
útvarom Mesta.
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Vel'kosf zberovej nádoby alebo interval zberu ZKO si urcí póvodca odpadu (PO, FO podnikatef).

4. V § 4a sa v bode 6. menia slová ,,14 dní" za slová ,,30 dní".
5. V § 4a sa v bode 7. menia slová ,,14 dní" za slová ,,30 dní".
6.

V § 4b sa bod 3. mení nasledovne:

,,3- Na zber a odvoz vyprodukovaného KO je mozné bezodplatne, v rámci poplatku
Mestu za KO, najviac 2 x do roka, prostredníctvom predsedu/zástupcu záhradkárskej
osady poziadaf príslusny odborny útvar Mesta o pristavenie veHíoobjemového
kontajnera."

7.

V § 7 ods. 1. sa za slovom ,,skla" spojka ,,a" nahrádza ciarkou a za slovo ,,kovov" sa
vkladajú slová „ a viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze lepenky"

8. V § 7 ods. 3 . sa za slovom ,,skla" spojka ,,a" nahrádza ciarkou a za slovo ,,kovov" sa
vkladajú slová „ a viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze lepenky"
9.

Za § 7d sa doplña novy § 7e, ktory znie nasledovne:
§7e

Odpady z viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze lepenky

1.

Odpady z viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze lepenky sa v rámci
triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:

a) 1 100 litrovych nádob s oranzovym poklopom oznacenych oranzovym Stítkom,
ktoré sú urcené len na zber viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze
lepenky s intervalom zberu minimálne 1 x mesacne

b) 1 100 1 nádob urcenych na triedeny zber pre plasty so zltym poklopom oznacenych
zltym a oranzovym stítkom. Farebné stítky obsahujú informáciu o tom, pre odpad z
ktorych vyrobkov je nádoba urcená. Interval zberu je 2 x za tyzdeñ.
Patria sem: nápojové obaly tzv. tetrapaky z mlieka, ovocnych stiav a pod.

2.

Obaly z viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze lepenky musía byt'
stlacené a bez zvyskov nápojov.
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Odpady z viacvrstvovych kombinovanych materiálov na báze lepenky je mozné

odovzdaf v zbemom dvore triedenych odpadov.

10. § 12 ods. 1 sa mení nasledovne:

1. BRO zo záhrad a parkov sa triedia do 240 litrovych (IBV) a 660 litrovych (KBV)
nádob cervenej farby oznacenych hnedym stítkom s rozmermi najmenej 15 x 15 cm s
nápisom ,,BIOLOGICKY ROZLOZITEENY KOMUNÁLNY ODPAD"a do
kompostovacích zásobníkov. Náklady na zberné nádoby alebo kompostovacie
zásobníky sú vo vyske obstarávacej ceny zahrnuté do miestneho poplatku za

komunálne odpady."

Je zakázané odpad ukladat' do nádob v igelitovych taskách, vreciach a pod. Odpad

musí byt' do nádob vol'ne ulozeny.

Interval zberu BRO zo zberovych nádob je nasledovny:

IBV - v zmysle harmonogramu zberu uverejnenom na webovom sídle mesta
1 az 4 x mesacne podl'a rocnych období,

KBV - 1 -2 x mesacne podl'a rocnych období.

Na nakladanie s BRO sa neuplatñuje rozsírená zodpovednost' vyrobcov.
11. § 12 ods. 3 sa mení nasledovne:

3. Mesto zabezpecí kampañovy sezónny zber biologicky rozlozitel'ného komunálneho
odpadu zo záhrad dva krát do roka, a to v jarnom a jesennom období.

II.

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici,
c. 1008/2018-MsZ dña 25. januára2018 anadobúda úcinnost'dñom 15.02.2018.
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