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.../2020 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 8  

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom  nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

I.ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1. Toto VZN upravuje podrobnosti najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o 

spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o 

spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto 

odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov. 

 

1.2. Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické 

osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi, ďalej pre všetky fyzické 

osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s  drobnými stavebnými odpadmi, pochádzajúcimi 

z územia mesta a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis (§ 80, § 81 

zákona o odpadoch). 

 

1.3. Každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná zapojiť sa do 

systému zberu komunálnych odpadov v meste. 

 
 

Článok 2 

Účel a cieľ odpadového hospodárstva mesta 

 

2.1. Účelom odpadového hospodárstva mesta Trebišov (ďalej len „mesto“) je zabezpečenie súboru 

činností  zameraných na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
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v súlade s osobitným predpisom (§ 3, § 80 - § 82 zákona o odpadoch) a hierarchiou odpadového 

hospodárstva, ktoré stanovuje záväzné poradie týchto priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu 

b) príprava na opätovné použitie 

c) recyklácia 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické 

e) zneškodňovanie. 

 

2.2. Cieľom odpadového hospodárstva mesta je vytvorenie funkčného miestneho systému 

nakladania s komunálnym odpadom vrátane zvýšenia prípravy na opätovné použitie a recykláciu 

odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo (Príloha č.3 bod V. zákona o odpadoch). 

 

2.3. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva mesta je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku 

a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. 

 

II. ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 3 

Základné pojmy 

 

Základné pojmy vymedzené v zmysle zákona o odpadoch: 

 

3.1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je   v 

súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť (§ 2 ods. 1 

zákona o odpadoch). 

 

3.2. Komunálny odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, 

kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení 

a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane 

matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím  

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností (§ 80 ods. 1 zákona o odpadoch). 

Jedná sa o odpad z maloobchodného predaja , administratívy, ubytovania, zdravotníckych 

služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženia ako 

odpad z domácností. 

 

3.3. Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského 

kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií (§ 80 ods. 11 zákona o odpadoch) 

 

3.4. Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác (§ 55 ods. 2 písm. b) 

a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 80 ods. 5 zákona 

o odpadoch) najmä úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane 

keramických zriaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné 

materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. 
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3.5. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§ 80 ods.4 zákona o odpadoch). 

 

3.6. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak 

neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako 

samostatné druhy odpadov (§ 80 ods.2 zákona o odpadoch). 

 

3.7. Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z 

domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a 

maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z 

potravinárskych závodov (§ 2 ods.7 zákona o odpadoch). 

 

3.8. Biologicky rozložiteľný odpad je  odpad,  ktorý je  schopný  rozložiť  sa  anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera 

a lepenky, odpad zo záhrad a parkov (§ 2 ods.6 zákona o odpadoch). 

 

3.9. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (§ 

2 ods. 8 zákona o odpadoch).  

 

3.10. Potravinový odpad sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom (§ 2 ods.11 zákona 

o odpadoch). 

 

3.11. Odpad zo zelene, časť biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „odpad zo zelene“) je 

odpad, ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom 

mesta alebo v ich správe a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb (napr. tráva, burina, 

konáre z orezov stromov a kríkov, korene, lístie, plody stromov a kríkov, neupotrebiteľné 

zvyšky úrody, vianočné stromčeky, odpad z trhovísk). 

 

3.12. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a 

jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z 

domácností, za ktorý zodpovedá mesto a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, 

zo stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, 

školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie  prevádzky 

zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ 

kuchyne“). 

 

3.13. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, 

dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, 

ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov 

používané na tie isté účely (§ 52 ods. 3 zákona o odpadoch). 

 

3.14. Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu 

z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov. 

 

3.15. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý je 

možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvových 

kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu (§ 73 

ods.3 zákona o odpadoch). 
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3.16. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností  fyzických osôb 

a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením, 

charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb; odpad 

z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako 

domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností (§ 32 ods.7 zákona o odpadoch). 

 

3.17. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe  

osobitného predpisu (§ 2 ods. 9 zákona o odpadoch). 

 

3.18. Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok je taký komunálny odpad, ktorý má 

aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob na 

zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané. 

 

3.19. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. 

 

3.20. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je 

možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti, sanita, 

koberce, tabuľové sklo, okná, dvere  a pod.). 

 

3.21. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov (§ 80 ods. 3 zákona o odpadoch). 

 

3.22. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase. 

Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase  najviac na jeden 

deň, pričom mesto o tomto zbere vopred informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste 

obvyklým (§ 80 ods. 7 zákona o odpadoch) 

 

3.23. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 

pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ustanovený podľa osobitného predpisu (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 

pôvodcom odpadu za daný čas (§ 80 ods. 8 zákona o odpadoch) 

 

3.24. Zber odpadu (vrátane mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho 

predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 

spracovanie odpadov (§ 3 ods. 5 zákona o odpadoch). 

 

3.25. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto VZN na zber zmesového komunálneho 

odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 

 

3.26. Výkup odpadu (vrátane mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou 

za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu (§ 3 ods. 6 zákona o odpadoch). 

 

3.27. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov definovaných zákonom 

o odpadoch, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (§ 27 ods. 1 zákona 

o odpadoch). Jedná sa o tieto skupiny výrobkov: elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly 

(papier, plasty, sklo, kovy viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky), vozidlá, 

pneumatiky a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
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(papier, plasty, sklo). 

 

3.28. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, 

ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok 

počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu 

z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia 

tohto prúdu odpadu (§ 27 ods. 3 zákona o odpadoch). 

 

3.29. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej 

republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so 

sídlom v niektorom z členských štátov (§ 28 ods. 1 zákona o odpadoch). 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať 

funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej 

oprávneného pôsobenia (§ 28 ods. 4 zákona o odpadoch). 

 

3.30. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zriadené mestom, ktoré je prevádzkované Technickými službami mesta Trebišov v areáli 

Technických služieb mesta Trebišov na Stavebnej ulici č. 2 v Trebišove (ďalej len „zberný 

dvor“), ktoré majú na túto činnosť uzatvorenú s mestom zmluvu. (§ 80 ods. 6 zákona 

o odpadoch). Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdať drobný stavebný odpad, 

objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje toto nariadenie a oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom týmto 

nariadením. 

  

3.31. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú 

odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, 

obaly  - papier, sklo, plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcu. 

 

3.32. Zberné miesto elektroodpadu  a použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto 

určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, organizáciou zodpovednosti výrobcov 

zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, alebo treťou osobou (len pre 

batérie a akumulátory)  zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde 

môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer je 

menší ako 25 cm),  elektroodpad zo svetelných zdrojov alebo použité prenosné batérie a 

akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva 

spätný zber elektroodpadu a batérií a akumulátorov (§ 32 ods. 25 zákona o odpadoch).  

 

3.33. Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo 

distribútorom elektrozariadenia 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania 

poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia 

rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne 

a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej 

predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m
2
, alebo v jej bezprostrednej 

blízkosti. (§ 32 ods. 23 zákona o odpadoch). 

 

3.34. Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto 

vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy 
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alebo zloženia týchto odpadov (§ 4 ods. 1 zákona o odpadoch). 

 

3.35. Držiteľ odpadu - je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe (§ 4 ods. 2 zákona 

o odpadoch). 

 

3.36. Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území mesta najmä zber, mobilný zber a 

prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých 

olejov a tukov a elektroodpadov z domácností. 

 

3.37. Obecná kompostáreň je zariadenie prevádzkované obcou, ktoré slúži na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene vzniknutého na území obce. 

V obecnej kompostárni  môžu fyzické osoby odovzdávať oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu v rozsahu ustanovenom zákonom o odpadoch, VZN obce a prevádzkovým 

poriadkom kompostárne. 

 

Pojmy v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov: 

 

3.38. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, okrem elektroodpadov, 

použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu.  

 

Pojmy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov: 

 

3.39. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom 

z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. 

 

3.40. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so 

spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 

 

Ostatné pojmy zavedené týmto VZN: 

 

3.41. Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob. Je to 

spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám 

zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov. 

 

3.42. Stojisko zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob. Je to miesto so 

spevnenou plochou a uzamykateľným prístreškom prístupné vlastníkovi, nájomcovi alebo 

správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov. 

V prípade, že ide o stojisko, ktoré je majetkom mesta, okruh užívateľov, umiestnenie, veľkosť 

a vyhotovenie sú stanovené mestom. 

 

3.43. Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie komunálnych odpadov a zložiek 

komunálnych odpadov, ktorá je umiestnená na miestach na to určených t.j. v stojisku zberných 

nádob, na stanovišti zberných nádob, alebo na náhradnom stanovišti zberných nádob v súlade 

s povolením mesta alebo na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto 
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nariadením na dobu max. 24 hod. v čase vývozu odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 

 

3.44. Mimoriadny vývoz zmesového komunálneho odpadu je vývoz nad rámec objemu, ktorý sa 

mal vyviesť.  

 

Článok 4 

Všeobecné pravidlá pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

4.1. Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: 

a) mesto, ak ide o  

1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 

2.  zmesový odpad z iných zdrojov, 

3.  oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných 

zdrojov a 

4.  drobný stavebný odpad 

b) fyzická osoba  - podnikateľ a právnická osoba ako pôvodca odpadu, ak ide o  

1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory (§ 81 ods. 1 zákona o odpadoch). 

 

4.2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

Mesto ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnie do 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob 

ich úhrady (§ 81 ods. 3 zákona o odpadoch). 

 

4.3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 

ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, 

príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba (§ 81 ods. 4 zákona 

o odpadoch). 

 

4.4.  Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (§ 81 ods. 5 zákona o odpadoch). 

 

4.5. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným 

odpadom  a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady 

spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých 

nákladov, hradí mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(§ 

81 ods. 10 zákona o odpadoch). 

 

4.6. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek  na zbernom dvore, 

znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretie 

osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v meste(§ 81 ods. 11 

zákona o odpadoch). 
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4.7. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území mesta 

výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti. 

 

Článok 5 

Povinnosti pôvodcov odpadov 

(fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) 

 

5.1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať  v súlade s týmto VZN, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v meste,   

d) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na  účely ich 

zberu na  miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

komunálneho odpadu v meste, 

e) odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny poplatok len do zberného dvora, 

f) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti 

kde býva alebo sídli a dodržiavať zákaz vhadzovať zmesový komunálny odpad do zberných 

nádob určených pre iných účastníkov systému zberu, 

g) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na stanovisku, 

chrániť ich pred poškodením a odcudzením, 

h) platiť mestu miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

i) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností s obsahom škodlivín a 

nakladať s ním v súlade s týmto nariadením, 

j) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol,  

k) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 

l) triediť zložky komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečuje triedený zber, 

m) v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v domácnostiach, vytriedený na 

jednotlivé zložky ukladať do pridelených vriec, 

n) v lokalitách, kde je zavedený  triedený zber odpadu prostredníctvom zberných nádob 

v jednotlivých stojiskách, ukladať vytriedený komunálny odpad na jednotlivé zložky do 

označených zberných nádob donáškovým spôsobom, 

o) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne  ukladať na vlastné kompostovisko, 

p) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v domácnosti, 

záhrade a iných nehnuteľnostiach, 

q) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali 

uzavrieť, 

r) odovzdať komunálne odpady iba zberovej spoločnosti, s ktorou má mesto uzatvorenú 

zmluvu, 

s) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie, 

t) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to určených a aby 

boli umožnené všetky práce spojené s odvozom, 

u) nevykladať k zbernej nádobe vrecia so zmesovým komunálnym odpadom, ukladať zmesový 

komunálny odpad vedľa zberných nádob je zakázané, 

v) oznámiť priebežne zodpovednému zamestnancovi zberovej spoločnosti preplňovanie 

zberných nádob a navrhnúť zmenu frekvencie vývozu zbernej nádoby alebo veľkosti zbernej 

nádoby, 

w) všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť mestu najneskôr do 

31. januára januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 
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5.2. Mesto zavedie v termíne do 30.04.2021 na svojom území označovanie zberných nádob 

elektronickým RFID čipom umiestneným na všetkých zberných nádobách na zmesový 

komunálny odpad. 

 

5.3. Zberná nádoba neoznačená elektronickým RFID čipom nebude obslúžená zberovou 

spoločnosťou. Označenie zbernej nádoby je podmienené prihlásením pôvodcu do systému zberu 

komunálnych odpadov na Mestskom úrade  na finančnom oddelení - správa daní a poplatkov. 

 

5.4. Elektronický RFID čip je zakázané úmyselne poškodzovať, odstraňovať, prípadne inak s ním 

manipulovať. 

 

5.5. Elektronický RFID čip vždy inštaluje zodpovedný zamestnanec za účelom overenia objemu 

zbernej nádoby, intervalu vývozu zbernej nádoby, jej stojiska a prebratím elektronického čipu 

poplatníkom, čo tento potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole. 

 

Článok 6 

Povinnosti držiteľa odpadu 

 

6.1. Držiteľ odpadu (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) je povinný: 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 

odpadov, 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označiť ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a 

uchovávať ohlásené údaje, 

h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu, 

i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, 

j) iné povinnosti v zmysle § 14 zákona o odpadoch. 

 

Článok 7 

Povinnosti zberovej spoločnosti 

 

7.1. Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov 

a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná: 

a) zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu za účelom jeho zhodnotenia 

alebo zneškodnenia všetkým pôvodcom odpadu na území mesta, ktorí si splnili oznamovaciu 

povinnosť v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku voči mestu, 

b) vyprázdňovať zberné nádoby v takom rozsahu, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 

ekologickým, požiarnym a iným ohrozeniam, príp. ku škode na majetku, 

c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť do stojiska zberných nádob alebo na stanovište 

zberných nádob, 

d) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť 

e) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle harmonogramu vývozu zverejneného na webovej 
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stránke mesta, 

f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii súvisiacej s jej vysypaním zabezpečiť 

jej opravu alebo výmenu, okrem dôvodu jej preťaženia alebo úmyselného poškodenia, 

g) bezodkladne oznámiť zodpovednému zamestnancovi nesúlad údajov na elektronickom RFID 

čipe so zbernou nádobou, ku ktorej bol tento čip pridelený, 

h) neobslúžiť zbernú nádobu, ktorá nie je označená elektronickým RFID čipom, 

i) obslúžiť len zbernú nádobu, ktorá bude čítacím zariadením na zvozovom vozidle 

odsúhlasená, 

j) neobslúžiť zbernú nádobu, pri ktorej je na prvý pohľad zrejmé, že je v nej uložený odpad 

v rozpore s týmto nariadením (napr. kartón, plastové alebo sklenené fľaše, biologický odpad, 

stavebný odpad, elektronika), 

k) ročne predkladať mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto 

obdobia, o ich druhovej skladbe, spôsobe nakladania s týmito odpadmi, spôsobe jeho 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

 

Článok 8 

Povinnosti výkupcu odpadu 

 

8.1. Vykonávať výkup vytriedených zložiek komunálnych odpadov na území mesta môže len ten, 

kto má s mestom uzatvorený zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti a zároveň má 

uzatvorený zmluvný vzťah s OZV (§ 16 ods. 3 zákona o odpadoch). 

 

8.2. Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle bodu 

č. 8.1. tohto článku je povinná: 

a) oznamovať mestu výkup odpadu od fyzickej osoby ako aj údaje o druhu a množstve 

vyzbieraného odpadu (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona o odpadoch), 

b) vykonávať výkup na vlastné náklady, 

c) zabezpečiť zhodnocovanie vykúpených odpadov a následne hodnoverne preukázať 

zhodnotenie vytriedených zložiek, 

d) dodržiavať všetky ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi v zmysle platnej 

legislatívy, 

e) preukázať oprávnenie na vykonávanie činnosti platným dokladom vydaným príslušným 

orgánom štátnej správy. 

 

Článok 9 

Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu 

odpadu 

 

9.1. Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa rozumie: 

a) elektroodpad z domácností, 

b) použité batérie a akumulátory, 

c) odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky (VKM), 

d) odpady z neobalovových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  

– papier, plast, sklo, 

e) odpadové pneumatiky. 

 

9.2. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného 

nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 

prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.  
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9.3. Ak budú fyzické osoby - občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo 

zmesového komunálneho odpadu, môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia 

nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a na úpravu výšky miestneho poplatku 

za komunálne odpady. Zároveň musí byť dodržaná čistota vytriedeného odpadu.  

 

 

Článok 10 

Všeobecné zákazy 

 

10.1. Zakazuje sa iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je 

určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste než na mieste na to určenom alebo určenom 

mestom, 

b) uložiť do zberných nádob  určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu iný 

odpad ako zmesový komunálny odpad, 

c) uložiť do zberných nádob určených  na triedený zber komunálneho odpadu, iný druh odpadu 

ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,  

d) zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad, inak ako v súlade 

s osobitným predpisom (zákon o odpadoch) a týmto VZN, 

e) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti konať v rozpore s povinnosťou 

oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na jeho nehnuteľnosti,  

f) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, 

g) nakladať s odpadovými pneumatikami inak ako ich odovzdať distribútorovi pneumatík alebo 

pneuservisu,  

h) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku 

odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

i) odovzdať papier, plasty, kovy viacvrstvové kombinované materiály a sklo iným subjektom 

(napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti s mestom ako ja zmluvu s príslušnou OZV, 

j) poškodzovať zberné nádoby akýmkoľvek spôsobom, zahrňujúc poškodzovanie ich označenia 

a vylepovanie plagátov na ne, 

k) nakladať alebo zaobchádzať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi inak 

ako v súlade s týmto VZN, 

l) užívať zberné nádoby nezodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, 

m) zberné nádoby preplňovať (zberné nádoby, ktoré sú vybavené vekom sa musia po naplnení 

odpadom dať zatvoriť), neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať, 

n) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a 

drobné stavebné odpady na účely ich zberu na iné miesta než určené mestom a do iných 

zberných nádob než   zodpovedajú určenému systému zberu komunálnych odpadov v meste, 

o) vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych 

odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne,  bez uzatvorenej  zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s mestom, 

p) prevádzkovateľovi kuchyne, držiteľovi komunálneho odpadu a držiteľovi drobného 

stavebného odpadu alebo tomu, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta konať inak ako poskytnúť pravdivé a úplné informácie 

súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

q) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob, 

kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,  
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r) znečisťovať určené stanovištia a ich okolie, 

s) ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý 

odpad, 

t) ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností 

s obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber komunálnych odpadov 

v mieste ich vzniku, 

u) vhadzovať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených pre iných účastníkov 

systému zberu,  

v) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach,  

w) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol 

vydaný súhlas podľa osobitného predpisu (§ 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch), 

x) ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 

ukladať ho vedľa týchto nádob alebo ho spaľovať, 

y) Zneškodňovať skládkovaním:  

- oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení 

- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného 

odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

z) vypúšťať odpadové minerálne (aj jedlé) oleje do povrchových, podzemných vôd 

a kanalizácie, 

ž)  uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov 

z olejov do pôdy. 

 

III. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU 

 

Článok 11 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

11.1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo: 

 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O. 

 

11.2. Na území mesta sa zavádza množstvový zber komunálnych odpadov pre: 

a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí 

sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na 

území mesta. 

 

11.3. Mesto zavádza na celom svojom území množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, 

okrem: ulíc Ivana Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (okrem individuálnej bytovej výstavby), 

lokality Nový Majer a bytových domov na ulici Cukrovarskej, Komenského 1382/93, 

Komenského 1383/95,  M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 

a Švermova 2049/2. 

 

11.4. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrňujúc zber, prepravu a zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie zabezpečuje na území mesta výlučne oprávnená osoba. 

 

11.5. Pri množstvovom systéme zberu určenom pre fyzické osoby žijúce celoročne v rodinných 
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domoch si musí poplatník zvoliť dostatočnú frekvenciu vývozu.  

 

11.6. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti – bytový 

dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo 

nedohodnú, rozhodne mesto. 

 

11.7. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu oprávnená 

osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. Harmonogram 

vývozu je realizovaný na základe požiadaviek mesta, ktoré vychádzajú s podkladov 

súvisiacich s oznamovacou povinnosťou poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

11.8. Pôvodca odpadu môže nahlásiť mestu mimoriadny vývoz zmesového komunálneho odpadu. V 

prípade umiestnenia zmesového komunálneho odpadu mimo zberných nádob na to určených, 

zberová spoločnosť oznámi mestu uskutočnenie mimoriadneho vývozu zmesového 

komunálneho odpadu vykonaného nad rámec stanoveného objemu, ktorý  sa mal vyviezť. 

Mimoriadny vývoz bude spoplatnený podľa sadzby uvedenej vo všeobecne záväznom 

nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

11.9. Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na riadenej 

skládke odpadov, ktorá spĺňa všetky legislatívne náležitosti. 

 

11.10. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre fyzické 

osoby – občanov sú: 

a) pre rodinné domy zberná nádoba o objeme 110 l (kuka nádoba) a zberná nádoba o objeme 

120 l (plastový kontajner), 

b) pre bytové domy so stanovišťom zberných nádob: ulica Cukrovarská, Komenského 

1382/93, Komenského 1383/95, M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, 

Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 zberná nádoba o objeme 120 l, 660 l a 1100 l, 

c) pre bytové domy so stojiskom zberných nádob: 

- zberná nádoba o objeme 240 l (1 x 240 l) 

- zberná nádoba o objeme 480 l (2 x 240 l) 

- zberná nádoba o objeme 720 l (3 x 240 l) 

- zberná nádoba o objeme 660 l (1 x 660 l) 

- zberná nádoba o objeme 1 320 l (2 x 660 l) 

- zberná nádoba o objeme 1 980 l (3 x 660 l) 

- zberná nádoba o objeme 2 640 l (4 x 660 l) 

- zberná nádoba o objeme 1 100 l (1 x 1 100 l) 

- zberná nádoba o objeme 2 200 l (2 x 1 100 l) 

- zberná nádoba o objeme 3 300 l (3 x 1 100 l) 

d) pre individuálnu a bytovú výstavbu uliciach Ivana Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná 

(okrem individuálnej bytovej výstavby) a Nový Majer zberná nádoba o objeme 7 m3 

(veľkoobjemový kontajner – VOK).  
 

11.11. Frekvencia vývozu zberných nádob na zmesový komunálny odpad sa určuje nasledovne: 

a) pre rodinné domy: 

 1 krát týždenne 

 1 krát za dva týždne 

 1 krát mesačne (len pre osamelo žijúce fyzické osoby). 
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b) pre bytové domy na ulici Cukrovarskej, Komenského 1382/93, Komenského 1383/95, M. 

R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2  sa 

určuje v zmysle harmonogramu vývozu, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta. 

c) pre bytové domy so stojiskom zberných nádob uvedených v odseku 12.1. sa určuje 

nasledovne: 

 

Čísla stojísk zberných nádob Frekvencia vývozu 

13, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 

41, 43, 44, 49 

3 krát týždenne 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 

21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 42, 45, 46, 47, 

48, 50, 51 

4 krát týždenne 

 

 

11.12. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností obyvateľov mesta poskytuje 

mesto na náklady mesta. Tieto nádoby sú vo vlastníctve mesta. K poskytnutiu zbernej nádoby 

na komunálny odpad z domácností je potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením o vzniku 

užívacieho vzťahu medzi mestom a občanom mesta, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá. 

Systém poskytnutia zberných nádob na komunálny odpad je nasledovný: 

a) k rodinnému domu s počtom do 6 osôb je pridelená jedna 110 alebo120 litrová nádoba, 

b) pre viac ako 6 členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené dve 110 alebo120 

litrové zberné nádoby a to na základe písomnej žiadosti, 

c) pre bytové domy na sídliskách sú poskytované 240 l, 660 l a 1 100 l nádoby, pričom na 

osobu v rámci každého stojiska pripadá v priemere 9,66 l nádoby. 

 

11.13. Komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je ukladaný do 

odpadkových košov. 

 

11.14. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu – fyzické osoby majú náklady za nakladanie so 

zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku. V danom poplatku sú 

zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. 

 

11.15. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob 

schválený mestom a zodpovedajúci systému zberu. 

 

11.16. V prípade, ak dôjde znehodnoteniu nádoby alebo jej strate pred uplynutím jej životnosti, je 

užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť 

v súlade s týmto VZN. 

 

11.17. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci na území mesta, si v rámci 

množstvového zberu, ktorý sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu vývozu komunálneho 

odpadu, môžu vybrať z týchto typov zberných nádob: 

a) 110 l (kuka nádoba), 120 l (plastový kontajner), 240 l (plastový kontajner) 

b) 660 l a 1100 l zberná nádoba – maloobjemový kontajner, 

c) individuálne  - objem celkovej zbernej nádoby (V) sa určí vzorcom 

V = (110 × n) + (120 × n) + (240 × n) + (660 × n) + (1 100 × n), kde n je počet nádob. 

  

11.17.1. Frekvencia vývozu zberných nádob na komunálny odpad sa určuje: 

 1 krát za dva týždne 
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 1 krát týždenne 

 2 krát týždenne 

 viac krát týždenne. 

11.17.2. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom využívajúcim množstvový 

zber sa prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone 

činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby podnikateľa, do nádob určených na komunálny odpad rozmiestnených v rámci 

mesta. 

11.17.3. Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne prostredníctvom zberovej 

spoločnosti vykonať kontrolu množstva  vyprodukovaného a odvezeného odpadu. 

 

11.18. Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sú vo vlastníctve týchto 

subjektov a musia byť v súlade s týmto VZN. Vlastník objektu, ktorý tento objekt užíva alebo 

prenajíma inej osobe je povinný zabezpečiť zbernú nádobu na komunálny odpad na vlastné 

náklady. 

 

11.19. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne 

odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek 

stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, 

nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad. 

 

11.20. Zber podľa harmonogramu vývozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho 

odpadu zabezpečuje na území mesta výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má mesto 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. 

 

11.21. Harmonogram vývozu je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 

 

Článok 12 

Umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad 

 

12.1. Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu pre bytové domy sú umiestnené 

v uzamykateľných stojiskách zberných nádob, ktoré boli vybudované mestom alebo 

v stanovištiach zberných nádob. 

 

Určenie jednotlivých stojísk zberných nádob pre bytové domy: 

 

Stojisko Ulica Vchody bytových domov 

1 Kpt. Nálepku Kpt. Nálepku 1448/20 

Kpt. Nálepku 1448/22 

Kpt. Nálepku 1449/24 

Kpt. Nálepku 1449/26  

Kpt. Nálepku 1450/10  

Kpt. Nálepku 1450/12 

Kpt. Nálepku 1451/6  

Kpt. Nálepku 1451/8  

Kpt. Nálepku 1452/2  

Kpt. Nálepku 1452/4 

2 Hurbanova Hurbanova 2260/27  

Hurbanova 2260/28 

3 Hodvábna Hodvábna 1381/2  
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Hodvábna 1381/4  

Hodvábna 1381/6  

Hodvábna 1381/8 

Hodvábna 1381/10  

4 Hodvábna Hodvábna 1291/1,  

Hodvábna 1291/11  

Hodvábna 1291/3 

Hodvábna 1291/5 

Hodvábna 1291/7 

Hodvábna 1291/9 

5 Ternavská Hodvábna 2275/18 

Ternavská 2238/1 

Ternavská 2238/3 

Ternavská 2238/5 

Ternavská 2238/7 

Ternavská 2238/9 

Ternavská 2276/19 

6 Hodvábna Hodvábna 2275/12 

Hodvábna 2275/14  

Hodvábna 2275/16 

Severná 1977/1  

Severná 1977/2 

7 Ternavská Ternavská 2245/2 

Ternavská 2245/4 

Ternavská 2245/6 

Ternavská 2245/8 

Ternavská 2247/18 

Ternavská 2247/20  

Ternavská 2247/22 

8 Ternavská Ternavská 2239/11 

Ternavská 2239/13 

Ternavská 2239/15 

Ternavská 2239/17  

Ternavská 2247/24 

Ternavská 2247/26 

9 - - 

10 Jána Husa Jána Husa 1802/6 

Jána Husa 1802/8 

Jána Husa 1803/2 

Jána Husa 1803/4 

11 - - 

12 Jána Husa Jána Husa 1723/7 

Jána Husa 1723/9 

Jána Husa 1732/3 

Jána Husa 1732/5 

Jána Husa 1801/11 

Jána Husa 1801/13 

13 Jána Husa Čsl. armády 1782/4 

Jána Husa 1856/1 

14 Čsl. armády Čsl. armády 1782/2 
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Čsl. armády 1853/10 

Čsl. armády 1853/12 

Čsl. armády 1855/6 

Čsl. armády 1855/8 

Čsl. armády 1870/14 

15 Ľ. 

Podjavorinskej 

Komenského 2108/1 

Komenského 2108/3 

Komenského 2108/5 

Komenského 2108/7 

Ľ. Podjavorinskej 2119/1 

16 Ľ. 

Podjavorinskej 

Ľ. Podjavorinskej 2120/3 

Ľ. Podjavorinskej 2121/5 

Ľ. Podjavorinskej 2122/7 

17 Komenského Čsl. armády 2116/3 

Čsl. armády 2117/5  

Komenského 2118/9  

Kutnohorská 2115/9 

18 Kutnohorská Kutnohorská 2113/5 

Kutnohorská 2114/7 

Kutnohorská 2219/2 

Kutnohorská 2219/4 

Kutnohorská 2219/6 

Tržná 3483/1 

Tržná 3483/3 

19 T. G. Masaryka Kutnohorská 2111/1 

Kutnohorská 2112/3 

T. G. Masaryka 2110/32 

T. G. Masaryka 2110/34 

20 - - 

21 Tržná T. G. Masaryka 1493/1 

T. G. Masaryka 1493/3 

T. G. Masaryka 1493/5 

T. G. Masaryka 1493/7 

T. G. Masaryka 1523/11 

T. G. Masaryka 1523/9 

Tržná 1063/8 

Tržná 1491/2 

Tržná 1491/4 

Tržná 1491/6 

22 Zimná Tržná 1575/5 

Tržná 1575/7 

Tržná 1575/9 

Zimná 1538/15 

Zimná 1538/17 

Zimná 1538/19 

Zimná 1538/21 

Zimná 1584/13 

Zimná 1641/23 

Zimná 1641/25 

Zimná 1641/27 
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Zimná 1641/29 

23 Zimná Čsl. armády 1683/1 

Zimná 1584/11 

Zimná 1585/7 

Zimná 1585/9 

Zimná 1645/1 

Zimná 1645/3 

Zimná 1645/5 

24 Komenského 1. decembra 2207/2 

1. decembra 2207/4 

1. decembra 2207/6 

1. decembra 2207/8 

Komenského 2206/41 

25 Tržná Berehovská 1522/23 

Berehovská 1522/25 

Berehovská 1522/27 

Berehovská 2216/19 

Berehovská 2217/21 

Tržná 1492/10 

Tržná 1492/12 

26 Berehovská Berehovská 2213/13 

Berehovská 2214/15 

Berehovská 2215/17 

27 Berehovská Berehovská 2171/7 

Berehovská 2172/9 

Berehovská 2173/11 

28 Cintorínska Berehovská 2168/1 

Berehovská 2169/3 

Berehovská 2170/5 

Cintorínska 850/1 

Cintorínska 850/3 

29 M. R. Štefánika M. R. Štefánika 1515/47 

30 M. R. Štefánika M. R. Štefánika 2221/164 

M. R. Štefánika 2221/166 

M. R. Štefánika 2221/168 

M. R. Štefánika 2221/170 

M. R. Štefánika 2221/172 

M. R. Štefánika 2221/174 

31 Škultétyho Škultétyho 1921/6 

Škultétyho 1923/2 

Škultétyho 1924/4 

32 Škultétyho Škultétyho 1895/22 

Škultétyho 1945/10 

Škultétyho 1945/12 

Škultétyho 1945/14 

Škultétyho 1945/16 

Škultétyho 1945/8 

33 Cintorínska Cintorínska 2220/2 

Cintorínska 2220/4 

Cintorínska 2220/6 
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34 Slov. nár. 

povstania 

Slov. nár. povstania 802/79 

Slov. nár. povstania 809/83 

Slov. nár. povstania 812/81 

Slov. nár. povstania 888/3 

35 Nemocničná Nemocničná 2333/3 

Nemocničná 2334/4 

Nemocničná 2341/2 

36 Slov. nár. 

povstania 

Slov. nár. povstania 2342/80 

Slov. nár. povstania 2343/82 

Slov. nár. povstania 2344/86 

37 B. Němcovej B. Němcovej 2349/2 

B. Němcovej 3538/1 

B. Němcovej 3538/3 

L. Sáru 2361/3 

L. Sáru 2362/5 

L. Sáru 2363/7 

38 Slov. nár. 

povstania 

Slov. nár. povstania 3886/104 

Slov. nár. povstania 3886/106 

Slov. nár. povstania 3886/108 

39 - - 

40 Slov. nár. 

povstania 

Slov. nár. povstania 3758/94 

Slov. nár. povstania 3758/96 

Slov. nár. povstania 3885/100 

Slov. nár. povstania 3885/102 

Slov. nár. povstania 3885/98 

41 L. Sáru L. Sáru 2347/2 

L. Sáru 2348/4 

L. Sáru 2501/1 

Slov. nár. povstania 2346/88 

Slov. nár. povstania 2501/90 

Slov. nár. povstania 2501/92 

42 Komenského Komenského 2222/85 

Komenského 2222/87 

Komenského 2222/89 

Komenského 2222/91 

43 Komenského Komenského 2222/77 

Komenského 2222/79 

Komenského 2222/81 

Komenského 2222/83 

44 Komenského Komenského 2136/67 

Komenského 2136/69 

Komenského 2136/71 

Komenského 2137/57 

Komenského 2137/59 

Komenského 2137/61 

Komenského 2137/63 

Komenského 2137/65 

45 Škultétyho Škultétyho 2077/1 

Škultétyho 2078/3 

Škultétyho 2079/5 
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46 Komenského Komenského 2137/43 

Komenského 2137/45 

Komenského 2137/47 

Komenského 2137/49 

Komenského 2137/51 

Komenského 2137/53 

Komenského 2137/55 

47 Komenského Komenského 2206/29 

Komenského 2206/31 

Komenského 2206/33 

Komenského 2206/35 

Komenského 2206/37 

Komenského 2206/39 

48 Komenského Komenského 2206/27 

Komenského 2209/21 

Komenského 2210/23 

Komenského 2211/25 

49 Komenského Komenského 1675/17 

Komenského 1675/19 

Komenského 1682/13 

Komenského 1682/15 

50 Letná Letná 1678/1 

Letná 1678/2 

Letná 1742/3 

Letná 1742/4 

Letná 925/5 

Letná 925/6 

51 Škultétyho Škultétyho 1945/18 

Škultétyho 1945/20 

Škultétyho 2002/24 

 

 

12.2. Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu pre rodinné domy sa umiestňujú na 

vlastných (súkromných) pozemkoch, pričom po dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie nádoby 

a odvoz odpadu môžu byť vyložené na chodník, miestnu komunikáciu alebo parkovisko. Za 

umiestnenie zberných nádob (vriec) na tomto mieste zodpovedajú pôvodcovia odpadu. 

 

12.3. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. školské zariadenia, sociálne 

zariadenia, verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty a iné) sú jednotliví platitelia povinní 

dohodnúť so zberovou spoločnosťou. 

 

12.4. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne 

zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu, 

 

12.5. Fyzické a právnické osoby, užívajúce stojiská zberných nádob, stanovíšť zberných nádob 

a samotných zberných nádob sú povinné: 

a) udržiavať v okolí stojísk poriadok a čistotu, 

b) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu, 

c) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného druhu odpadu, t.j. pri systéme 

zberu odpadu je pôvodca odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu 
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a zaraďovať odpad podľa farby alebo označenia zbernej nádoby, 

d) udržiavať zbernú nádobu v prevádzkyschopnom stave. 

 

 

 

Článok 13 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

13.1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 

 20 03 07 - objemný odpad - O. 

 

13.2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. starý 

nábytok, sedačka, koberce,...).  

 

13.3. Na území mesta sa uplatňuje systém zberu a prepravy objemného odpadu na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia : 

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

 

13.4. Pre tento účel mesto zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemových 

kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom. 

 

13.5. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.  

 

13.6. Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor. 

 

13.7. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca odpadu hradí sám. 

 

13.8. Podnikateľské subjekty, právnické osoby, iné organizácie si tento zber, prepravu a likvidáciu 

zabezpečujú celoročne na vlastné náklady. 

 

 

Článok 14 

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 

14.1. Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok je taký komunálny odpad, ktorý má aspoň 

jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob na 

zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané. Medzi odpady z domácností 

s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a 

mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, 

fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé 

hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými 

látkami. 

 

14.2. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad) sú ich držitelia 

povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

 

14.3. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje:  
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a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

 

14.4. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s 

obsahom nebezpečných látok osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby 

oznamovania.  

 

14.5. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 

b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN. 

 

 

Článok 15 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 

15.1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 

 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O. 

 

15.2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác 

patria najmä: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, bez obsahu skla, 

kovov, plastov, papiera a lepenky. 

 

15.3. Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška poplatku 

za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne záväznom 

nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

15.4. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore. Podrobné informácie o 

zbernom dvore sú uvedené v samostatnej časti tohto VZN (Článok 26). 

 

15.5. Ak si bežné udržiavacie práce realizuje občan ako fyzická osoba, odovzdá tento odpad 

v zbernom dvore. 

 

15.6. Na zbernom dvore zaplatí občan miestny poplatok podľa sadzby a následne umiestni drobný 

stavebný odpad na miesto vyčlenené na drobný stavebný odpad podľa pokynov oprávnenej 

osoby. 

 

15.7. Drobný stavebný odpad vzniká občanovi pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré, nie je 

potrebné ohlásenie a sú to najmä:   

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 

odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa 

tým nemení jeho trasa,    

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, 

omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových 

zábradlí, 

c) údržba a opravy  technického, energetického alebo technologického  vybavenia stavby, ako 

aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné  vybavenie 

územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena 

klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, 

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných  skríň, 

maliarske a natieračské práce.  
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15.8. Medzi drobný stavebný odpad nepatria stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré vznikajú 

v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonaných 

pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb. 

 

15.9. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny odpad 

alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby. 

 

15.10. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na 

jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, papier, drevo, elektroodpad a odpad z obalov. 

 

15.11. Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu 

(úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických 

zriaďovacích predmetov ako sú umývadlá, toalety), stavebné materiály obsahujúce škvaru, 

pórobetón a pod. neumožňuje jeho zber spôsobom uvedeným v predchádzajúcich bodoch, sú 

jeho pôvodcovia povinní si objednať za úhradu veľkoobjemový kontajner u zberovej 

spoločnosti.    

 

15.12. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov 

môže len organizácia zodpovedná za zber drobného stavebného odpadu, ktorá má uzatvorenú 

zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 

 

15.13. Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným 

spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe 

súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva v súlade s VZN mesta o miestnych daniach 

takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému 

znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí a hlavne k znižovaniu 

estetického vzhľadu okolia bytového domu a verejného priestranstva. 

 

 

Článok 16 

Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 

(papier, plasty, sklo a kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) 

 

16.1. Na odpady z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

 

16.2. Mesto má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá 

prevádzkuje a zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi 

z neobalových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, 

prepravu a triedenie týchto odpadov, vrátane zberných nádob. 

 

16.3. Triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú 

v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa 

uskutočňuje prostredníctvom 1100 l modrých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta 

a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). 

 

16.3.1. Do papiera patria najmä: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, 

reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, 

obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier. 
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16.3.2. Do papiera nepatria najmä: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a 

hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, znečistený 

papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal. 

16.3.3. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, 

aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

 

16.4. Triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v 

zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje 

prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta a 

prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). 

 

16.4.1. Do plastov patria najmä: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové 

vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky 

a iné . 

16.4.2. Do plastov nepatria najmä: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými 

látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom. 

16.4.3. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil 

ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

 

16.5. Triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú 

v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje 

prostredníctvom 1100 l zelených kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta a 

prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). 

 

16.5.1. Do skla patria najmä: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, 

okenné sklo. 

16.5.2. Do skla nepatria najmä: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, 

obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami). 

 

16.6. Triedený zber odpadov z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod 

katalógové číslo odpadu 20 01 40 - kovy – O a 20 01 04 – obaly z kovov - O, sa uskutočňuje 

spolu s plastami prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách 

mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy), 

následne bude zabezpečené ich roztriedenie.  

 

16.6.1. Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah. 

16.6.2. Do kovov nepatria najmä: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb.  

16.6.3. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich 

nezostali zvyšky jedál. 

 

16.7. Triedený zber kovov sa vykonáva aj v určených zariadeniach na zber kovov, s ktorými má 

mesto uzatvorenú zmluvu. 

 

16.8. Triedený zber odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky 

(VKM), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 03 

–O, sa uskutočňuje spolu s plastami prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov 

rozmiestnených na sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej 

bytovej zástavbe (rodinné domy), následne bude zabezpečené ich roztriedenie.  

 

16.8.1. Do VKM patria: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov    
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vína a iných nápojov zložených z vrstiev). 

16.8.2. Do VKM nepatria najmä: znečistené nápojové kartóny. 

 

16.9. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby použijú typ zberných nádob po dohode so 

zberovou spoločnosťou, pričom sa triedia rovnaké zložky komunálneho odpadu ako v prípade 

fyzických osôb - občanov. 

 

16.10. Harmonogram vývozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle  mesta. 

 

 

Článok 17 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

17.1. Na elektroodpad  z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Elektroodpad 

sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N, 

 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – N (napr. 

niektoré druhy chladničiek, mrazničiek alebo iné veľké spotrebiče používané na chladenie, 

konzervovanie a skladovanie potravín podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z.), 

 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01    21 a 20 

01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N, 

 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 - O.  

 

17.2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie 

elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

17.3. Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 

výrobcov na ich náklady 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 

a) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov. 

 

17.4. Vytriedené elektroodpady je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad a nádob na zber 

vytriedených zložiek, alebo mimo zberných nádob, 

b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom), 

c) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 

17.5. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor 

elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu 

z domácností od jeho držiteľa:  

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania 

poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia 

rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov 

bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej 

predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m
2
, alebo v jej 
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bezprostrednej blízkosti. 

 

17.6. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom elektroodpdov z domácností  sa uskutočňuje:  

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

 

17.7. Do elektroodpadu patria najmä: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, 

kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, 

ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné 

automaty.  

 

17.8. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná 

signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, samostatné tonery do tlačiarní, zmesový komunálny 

odpad, či iné odpady. 

 

 

Článok 18 

Nakladanie s prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a 

akumulátormi 

 

18.1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

 20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 

a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, 

 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33.  

 

18.2. Použité batérie a akumulátory je držiteľ povinný odovzdať: 

a) distribútorovi formou spätného zberu, 

b) na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov 

c) osobe oprávnenej na zber batérií a akumulátorov. 

 

18.3. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje:  

a) dvakrát ročne (jar a jeseň), 

b) formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby). 

 

18.4. Zakazuje sa: 

a) ukladať batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na 

zber vytriedených zložiek, alebo mimo zberných nádob, 

b) zmiešavať batérie a akumulátory a inými druhmi odpadov, 

c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom), 

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 

 

Článok 19 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov 

 

19.1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov sa v zmysle 

Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:  

 20 02 01 
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19.2. Na území mesta všetky domácnosti v IBV kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad v kompostovacích zásobníkoch (kompostéroch), ktoré do 

každej domácnosti zabezpečí mesto. 

 

19.3. Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo 

záhrad, parkov a cintorínov prostredníctvom zberovej spoločnosti: 

a) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach určených 

mestom. Termín zberu pre dané spádové oblasti bude občanom oznámený obvyklým 

spôsobom oznamovania. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne spracovaný 

kompostovaním, 

b) celoročným odberom biologicky rozložiteľného odpadu v areáli zberného dvora, 

c) zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti o verejnú 

zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti pristavením vozidla a 

naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. Zberová 

spoločnosť je povinná zabezpečiť zhodnotenie týchto bioodpadov, 

d) odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených 

v areáli cintorína. Do týchto kontajnerov môžu občania a správca cintorína zhromažďovať 

odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad 

a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína. 

 

19.4. Príslušná záhradkárska osada nakladá s komunálnym odpadom zo záhradkárskych osád 

nasledovne: 

a) odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní kompostovať, 

b) ak vyššie uvedené zhodnotenie nie je možné (z hľadiska jeho veľkého množstva), platí pre       

držiteľa biologicky rozložiteľného odpadu objednávkový systém zberu cestou zberovej 

spoločnosti, 

c) zberová spoločnosť následne po dohode so zástupcom záhradkárskej organizácie určí typ 

zbernej nádoby a počet, termín pristavenia a termín odvozu zbernej nádoby. 

 

19.5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov  patria: kvety, tráva, 

lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové 

zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

 

19.6. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria najmä: zvyšky 

jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat. 

 

19.7. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na 

iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 

 

Článok 20 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností 

 

20.1. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:  

 20 02 08  

 

20.2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v IBV občania kompostujú 

v domácich kompostéroch. 
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20.3. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v KBV občania ukladajú do 240 l 

hnedých nádob určených na tento účel. Nádoby sú umiestnené v jednotlivých uzamykateľných 

stojiskách pri bytových domoch. 

 

20.4. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

 

20.5. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 

kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus 

malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny 

po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, 

nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i 

živočíšneho pôvodu. 

 

20.6. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria najmä: zelené odpady, lístie, 

drevo, drevený odpad, burina, kvety. 

 

Článok 21 

Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

21.1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 1 zákona o odpadoch). 

 

21.2. Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je 

pôvodcom (§ 83 ods. 2 zákona o odpadoch). 

 

21.3. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 

miestneho poplatku). 

 

21.4. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 

 

21.5. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a musia 

byť udržiavané v náležitom stave,  ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Ukladanie zberných 

nádob na verejných priestranstvách je zakázané. 

 

21.6. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho 

spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť a živočíchy a to najmä 

hlodavce. 

 

21.7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

 

21.8. Zakazuje sa: 

a) dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste, 

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené 

na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej 
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sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v 

zmluve o odvádzaní odpadových vôd, 

c) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, 

d) kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na 

zvieratá v ZOO a zvieratá v  útulkoch. 

 

21.9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie  súvisiace  s nakladaním  s komunálnymi odpadmi a biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne. 

 

Článok 22 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

22.1. Jedlé oleje a tuky z domácností sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:  

 20 01 25  

 

22.2. Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvorenej nádobe 

priamo na zbernom dvore. 

 

22.3. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, zmiešavaním 

s komunálnym odpadom, ukladaním na verejných priestranstvách, resp. k zberným nádobám 

na iný druh odpadu. 

 

22.4. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

 

22.5. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

 

Článok 23 

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami 

 

23.1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do 

verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

 

23.2. Lieky a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je povinná zhromažďovať 

verejná lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. 

 

23.3. Nespotrebované lieky je zakázané: 

a) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich,  

b) vyhadzovať na verejné priestranstvá obce. 

 

 

Článok 24 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

24.1. Na odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
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24.2. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje mesto. 

 

24.3. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. 

 

24.4. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na 

zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

24.5. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný 

zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík 

na trh, po celú prevádzkovú dobu. 

 

Článok 25 

Obecná kompostáreň 

 

25.1.  Obecná kompostáreň sa nachádza na pozemku registra CKN č. 3829/1. 

 

25.2. Jedná sa o zariadenie s ročnou kapacitou do 100 t biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu, ktoré slúži na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 

zelene vzniknutého na území mesta. Prevádzkovateľom zariadenia je mesto. 

 

25.3. Pri vstupe do kompostárne je umiestnená vývesná tabuľa s vyznačením prevádzkovej doby 

a druhov odpadov, ktoré je možné v kompostárni odovzdať. 

 

25.4. Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste, môže v kompostárni bezplatne odovzdať 

tieto druhy komunálnych odpadov: 

- biologicky rozložiteľný odpad 

- drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

- odpad z trhovísk 

- zemina a kamenivo. 

 

Článok 26 

Zberný dvor 

 

26.1. Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Trebišov na Stavebnej ulici č. 2 

v Trebišove a slúži fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste alebo s prechodným 

pobytom alebo fyzickým osobám, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú 

nehnuteľnosť ale s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny kalendárny rok. 

 

26.2. Na zbernom dvore môže fyzická osoba bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne 

odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových 

výrobkov z iných zdrojov (§ 82 ods. 1 zákona o odpadoch). 

 

26.3. Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz 

komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s 

komunálnym odpadom na území mesta. 
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26.4. Za poplatok je na zbernom dvore odoberaný drobný stavebný odpad.      

 

26.5. Zberný dvor má na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov 

k  odovzdávaniu. Návštevníci sa riadia schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý je 

k nahliadnutiu na webovej stránke mesta. 

 

26.6. Zber, prepravu, prevádzku zberného dvora a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných  odpadov na území mesta vykonáva zberová spoločnosť. 

 

26.7. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný: 

a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať mestu 

údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje, 

b) informovať mesto o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzal od občanov, 

na  zbernom dvore, 

c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie. 

 

Článok 27  

Školský zber 

 

27.1. Škola alebo školské zariadenie, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov pochádzajúc z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po 

skončení štvrťroka oznámiť druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie 

o nasledujúcom držiteľovi mestu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, 

ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, v ktorom sa tento zber vykonáva. 

 

27.2. Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e) zákona 

o odpadoch. 

   

Článok 28 

Miestny poplatok za zber  prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov a drobných 

stavebných odpadov 

 

28.1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných  stavebných odpadov  

sa platí mestu  miestny poplatok. 

 

28.2. Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia   

poplatkov a ďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecne záväzné nariadenia o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie 

mesta Trebišov. 

 

Článok 29 

Nezákonne umiestnený odpad 

 

29.1. Oznámiť  nezákonné  umiestnenie  odpadu  môže  akákoľvek fyzická  osoba  alebo právnická 

osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu (§ 15 ods. 1 

zákona o odpadoch). 

 

29.2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, 

že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 
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štátnej správy  alebo mestu podľa bodu 30.1. 

 

29.3. V konaní vo veci zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu sa postupuje v zmysle § 15 

zákona o odpadoch. 

 

Článok 30 

Priestupky a sankcie 

 

30.1. Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

sankcie za priestupky, správne delikty a ďalšie podrobnosti vo veci priestupkov sú upravené v 

§ 115, 116 a 117 zákona o odpadoch. 

 

30.2. Za priestupok môže uložiť mesto pokutu do 1500 eur. 

 

30.3. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy, a to zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch. 

 

 

Článok 31 

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN 

 

31.1.  Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať 

a) Mestská polícia Trebišov, 

b) poverení zamestnanci mesta, 

c) hlavný kontrolór, 

d) iné osoby poverené primátorom. 

 

Článok 32 

Záverečné ustanovenia 

 

32.1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto VZN sa riadia ustanoveniami zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

32.2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných  predpisov. 

 

32.3.  VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ............... , uznesením č. 

............. . 

 

32.4. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa ............  

 

32.5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Marek Čižmár 

 primátor 



       Dôvodová správa 

 

Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta reflektuje na legislatíve zmeny 

a zároveň na vývoj odpadového hospodárstva v rámci mesta Trebišov.  

Zákon o odpadoch taxatívne upravuje, čo má mesto vo všeobecne záväznom nariadení 

regulovať.  

Toto všeobecne záväzné nariadene upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, spôsobe a 

podmienkach triedeného zberu  komunálnych odpadov, spôsobe zberu objemného odpadu a 

odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, spôsobe nahlasovania nezákonne 

umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberného dvora a obecnej kompostárne, spôsobe zberu 

drobného stavebného odpadu a oznamovanie školského zberu. 

Mesto Trebišov navrhuje na svojom území zaviesť množstvový zber zmesového 

komunálneho odpadu, a to z dôvodu jednak znižovania produkcie odpadov, ale aj šetrenia 

nákladov občanov. Zároveň tento systém umožní mestu zvýšiť úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu a tým znížiť poplatky za uloženie odpadu na skládku. Úroveň 

vytriedenia komunálneho odpadu v meste Trebišov za rok 2019 bola 26,02 % a v roku 2018 

to bolo 25,64%. Výška zákonného poplatku za uloženie na skládku je priamo úmerne viazaná 

výške miery triedenia komunálnych odpadov za predchádzajúce obdobie v zmysle Nariadenia 

vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 

odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie 

odpadov. 

V súčasnosti má samospráva mesta Trebišov uplatnený paušálny systém výberu poplatku. 

Oproti doteraz platnému všeobecne záväznému nariadeniu mesta súčasný návrh upravuje 

zavedenie množstvového zberu na celom území mesta okrem ulíc Ivana Krasku, Jesenná, 

Pažitná, Záhradná (okrem individuálnej bytovej výstavby), lokality Nový Majer a bytových 

domov na ulici Cukrovarskej, Komenského 1382/93, Komenského 1383/95, M. R. Štefánika 

2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 a zároveň upravuje 

podrobnejšie podmienky systému zberu a nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z praxe. 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta súvisí s úpravou návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň reflektuje na zmeny, ktoré súvisia so 

zmenami v nastaveniach systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov na území mesta. 

 

V Trebišove, dňa 27.11.2020 

Spracoval: Ing. Eva Bučková 


