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Mestské zastupitePstvo 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 zmien a doplnkov a

ustanovenia § 80 ods. 5 a 7, § 81 ods. 3, ods. 8 a ods. 18 písm. b) zákona c. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení zmien a doplnkov (d'alej tiez

"zákon") vydáva toto Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica o nakladaní s

komunáinymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území mesta Banská Bystrica

(d'alej tiez "nariadenie").

Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica c. 9/2016 o nakladaní s komunáinymi

odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území Mesta Banská Bystrica schváiené uznesem'm

Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici c. 425/2016 - MsZ dña 19.4.2016 sa mení a doplña

nasledovne:

1. V § 4a sa ods. 2 mení nasledovne:

2. Nákiady na zbernú nádobu na zmesovy komunálny odpad znása póvodny póvodca odpadu a

tieto sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad nasledovne:

a) za zbernú nádobu na zmesovy komunálny odpad, ktorá je umiestnená pri rodinnom dome

(IBV) vo vyske nákladov obstarávacej ceny zbernej nádoby, za ktorú ju zakúpila poverená

zmluvná zberová spolocnosf

b) za zbernú nádobu na zmesovy komunálny odpad, ktorá je umiestnená pri bytom dome

(KBV) vo vyske nájmu za nádobu, ktorú má v nájme Mesto od zmluvnej zberovej

spolocnosti

2. V § 4a v ods. 4. poslednej zarázke sa vo vete „ vePkosf zberovej nádoby a interval zberu ZKO

si urcí póvodca odpadu (PO, FO- podnikatel')" slovo ,,a" nahradzuje slovom ,,alebo"

3. V § 7a ods. 1 sa za písm. a) doplña nové písmeno b), ktoré znie :

b) 240 litrovych a 120 litrovych nádob modrej farby. Zber odpadov prostredníctvom nádob

zabezpecuje podl'a stanoveného harmonogramu zberu príslusná zberová spolocnosf

4. V §7a ods. 1 sa póvodné písm. b) oznacuje ako písmeno c)

5. V §7b ods. 1 sa mení nasledovne:

1. Odpady z plastov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:
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a) 1100 litrovych nádob so zltym poklopom oznacenych zltym stítkom s intervalom

zberu 2 x tyzdenne. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpecuje podl'a

harmonogramu zberu príslusná zberová spolocnosf,

b) 240 litrovych a 120 litrovych nádob zltej farby. Zber odpadov prostredníctvom nádob

zabezpecuje podl'a stanoveného harmonogramu zberu príslusná zberová spolocnosf .

Patria sem: plastové obaly aplastové vyrobky ako círe a farebné folie, tasky, vrecká, vedrá

a fl'asticky od kozmetickych a cistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky flias, fl'ase

od nápojov, sirupov, rastlinnych olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rozne

plastové nádobky a hracky, penovy polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové

nádobky,vodoinstalacné a elektroinstalacné rúrky, obaly kozmetickych vyrobkov, plastové

okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znecistené obaly chemikáliami aolejmi, viacvrstvové obaly, hrubo

znecistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

6. V § 7c ods. 1 sa sa mení nasledovne:

1. Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:

a) 1400 litrovych nádob, tzv. ,,zvonov" zelenej farby oznacenych zelenym stítkom s

intervalom zberu min. 1 x mesacne. Zber odpadov zabezpecuje podí'a harmonogramu zberu

príslusná zberová spolocnosf.

b) 240 litrovych a 120 litrovych nádob zelenej farby. Zber odpadov prostredníctvom nádob

zabezpecuje podl'a stanoveného harmonogramu zberu príslusná zberová spolocnosf

Patria sem sklenené fl'ase, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fl'asticky od kozmetiky

bez kovovych a plastovych uzáverov, crepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drótované sklo, opaxid

(dymové sklo), fl'ase z umelej hmoty, casti uzáverov flias, ziarovky, ziarivky, obrazovky,

silne znecistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

7. V § 15 ods. 2. písm. c) sa v druhej vete za slovo ,,odvázení" dopíña slovné spojenie: ,,alebo

stanovení jeho hmotnosti podl'a orientacnej prepoctovej tabul'ky drobnych stavebnych odpadov,

ktorá tvorí prílohu c. 1 tohto nariadenia".
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8. Za VIII. ZÁVERECNÚ CAST a podpis primátora mesta Banská Bystrica sa doplña

nasledujúce:

,,Príloha c. 1: Orientacna prepoctová tabul'ka drobnych stavebnych odpadov"

II.

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici.

c. 681/2016 dña 13. decembra2016 a nadobúda úcinnosf dña 1. januára2017.

JánTN0SKO

primátor mesta

Banská Bystrica

iVíESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA j

Vyvcscné dña

Zvescné dña:

16. DEC 2016 {

lf
podpis " /
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Príloha c. 1

Orientacná prepoctova tabul'ka

drobnych stavebnych odpadov

Pomocnv prepoEet: 1 m3 = 1000 dm3 = 10001

Prikladv dopravnych zaríadení. ktorymi sa uskutoüñuie doprava DSO:

Chara kteroíipadu

betón cementovy

dechtová lepenka

dlazdice a obkladaCky

kamenná drvina

keramická dlazba

kvádre

Imoleum

obkladacie dosky

odpadzdemolácií

odpadová dechtová lepenka

plesok

sadrokartón

sadrové dosky

sklo s. drótenou vlozkou

sklolaminát

stavebnásut'-zmes

streSné krytiny - cementové

stresné krytiny - pálené

tehlová drvina

tehlyodfahcené

tehlyplné

tvárnice plné betónové

tvárníce pórobetónové

tvárnice Skvarobetónové

urna kart

vykopová zemina

objem

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

lm3

kilogra my

2400

1100

2000 - 2300

1500-1800

2000

1300

1200

2300

1600

1100

2000

750

800 -1200

2700

1850

1200 -1500

2300

1800

1200

1700

1800

2200

600

1500

1400

1500 -1800

tony

2,4

1,1

2-2,3

1,5 -1,8

2

1,3

1,2

2,3

1,6

1,1

2

0,75

0,8 -1,2

2,7

1,85

1,2 -1,5

2,3

1,8

1,2

1,7

1,8

2,2

0,6

1,5

1,4

1,5-1,8

Zariadenie

fúrik

prívesntf vozík

vrece

Objem

601/0,06 m3

0,7 m3

(2 x 1,2 x 0,3 m)

0,08 m3

(0,5 x 0,4 x 0,4 m)

Nosnost' (kg)

do 250

do 750

Nosnost' (t)

do 0,25

do 0,75


