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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a 
 
u z n á  š  a     s a 
 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
 

a) bez pripomienok 
      b)   s pripomienkami 
 
 
 



Dôvodová správa k VZN č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

   
Mesto Sereď, odd. rozvoja mesta, navrhuje v predkladanom VZN č.2/2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 1/2001 viacero zmien pôvodného znenia VZN. Dôvodom na jednotlivé 
zmeny VZN je jeho zosúladenie s platným znením zákona 223/2001 o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ostatnou 
legislatívou SR a spresnenie niektorých ustanovení VZN týkajúcich sa separovaného zberu. 
 
Zmeny v návrhu VZN podľa jednotlivých paragrafov VZN : 
 

1. V § 2 spresnená definícia drobného stavebného odpadu v súlade so zákonom 
o odpadoch a stavebným zákonom;  

 
2. V § 4 spresnená definícia v súlade so zákonom, zvýšenie limitu na jednu tonu NO 

ročne. 
 

3. V§ 5 spresnená definícia v odkazoch na prílohu č.2 VZN. 
 

4. V§ 6 spresnené podmienky zberu drobného stavebného odpadu a objemných odpadov. 
 

5. V prílohe č.2 spresnené komodity triedeného zberu a spôsob ich zberu, hlavne nových 
komodít ako je biologicky rozložiteľný odpad. 
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Účinnosť od : 1.4.2012 

 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa §6 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  (ďalej len zákon 
o odpadoch)  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len nariadenie),  ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení. 

 
 

Čl. I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení sa mení a dopĺňa nasledovne : 

 
1. V § 1 ods. 4 znie : 

 
4. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou (nepodnikateľom) v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej 
fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na vykonanie 
ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie. 

 
2. V § 3 ods. 4 znie : 
 

4. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou  podnikateľom 
a produkuje ročne viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných 
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 
 

3. V § 5 ods. 6 znie : 
6. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť z komunálnych odpadov zložky 

odpadov podľa prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou a to  
spôsobom uvedeným v systéme zberu triedeného odpadu v prílohe č.2 tohto VZN. 

 
4. § 6 vrátane nadpisu znie : 
 

§ 6 
 

Objemný odpad a drobné stavebné odpady 
   

1. Objemné odpady a drobné stavebné odpady je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, 
resp. ku kontajnerom na komunálny odpad, na ich odber slúži počas celého roka zberný dvor 
mesta Sereď. 

 
2. Zhromažďovanie a prepravu objemného odpadu zabezpečí mesto najmenej dvakrát ročne, 

spravidla na jar a na jeseň. 
 
3. Mesto zabezpečí informovanie občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného 
systému mesta (úradná tabuľa, mestský rozhlas, internet). V informácii uvedie najmä 
termíny, v ktorých bude zber objemných odpadov prebiehať, druhy odpadu ktoré sa budú 
zberať a spôsob akým sa budú zberať. 

 
4. Na odvoz stavebného odpadu si objednáva fyzická a právnická osoba veľkokapacitný 

kontajner individuálne za odplatu u oprávnenej osoby. 
 



5. Príloha č. 2  vrátane nadpisu znie : 
 

Príloha č. 2 k VZN č.1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 
 

Systém zberu komunálnych odpadov a triedený zber 
 
1. Systém zberu - zberné nádoby 
 
V rámci systému zberu sú používané v meste Sereď nasledovné zberné nádoby :  
a) malé kameninové nádoby na účely zberu drobného odpadu z ulíc, 
b) 110 l plechové, 120 l plastové, 1100 l plechové, 1100 l plastové nádoby na účel zberu 

zmesového komunálneho odpadu, 
c) vrecia,120 l plastové, 140 l plastové, 240 l plastové,  1100 l plastové a 1100 l sklolaminátové 

nádoby na účel zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, 
d) veľkoobjemové kontajnery na účely zberu veľkorozmerných odpadov. 
 
2. Triedený zber – zložky odpadov 
 
Na území mesta sa realizuje samostatne zber nasledovných zložiek komunálnych odpadov: 
 
Druh odpadu                            Názov druhu odpadu                                       Kategória 
                                                /komodita/                                                          odpadu 
20 01 02  sklo z komunálnych odpadov O 
20 01 39  plasty z komunálnych odpadov O 
20 01 01  papier, lepenka z komunálnych odpadov O 
20 01 99  odpady inak nešpecifikované O 
20 01 40  kovy z komunálnych odpadov O 
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad O 

 
3. Triedený zber – špecifikácia zložiek odpadov : 
 
a)  Pod odpadom s názvom sklo sa zbierajú: 

- fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla z okien a dverí, 
fľaše od zaváranín a pod., očistené od pôvodného obsahu 

     Odpad nesmie obsahovať: 
- žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na fľaše. 

 
b)  Pod odpadom s názvom plasty sa zbierajú : 

- PET fľaše (minerálky, limonády, sirupy a pod.), plastové tvrdené obaly HDPE (napr. fľaše 
od saponátov, aviváže, šampónov, potravín a pod.), PE fólia (napr. krycie a obalové fólie), 
výrobky z plastu. 

Odpad nesmie obsahovať : 
-  fľaše z ropných a rastlinných olejov. 

 
c)  Pod odpadom s názvom papier sa zbierajú : 

- časopisy, noviny, kartóny, knihy, kancelársky papier a papierové obaly z tovarov. 
 
 Odpad nesmie obsahovať : 

- papier kontaminovaný nebezpečným odpadom, olejmi a pod. 
 
d) Pod odpadom s názvom odpady inak nešpecifikované sa zbierajú : 

- kompozitné obaly – TETRAPAKY (obaly od nápojov – napr. džúsov, mlieka a pod.) 
    



Odpad nesmie obsahovať : 
- pôvodný obsah obalov. 

 
e)  Pod odpadom s názvom kovy z komunálnych odpadov sa zbierajú : 

- rôzny kovový šrot, kovové obaly (plechovky, konzervy)  

Odpad nesmie obsahovať : 
- pôvodný obsah obalov. 

 
f)   Biologicky rozložiteľný odpad : 

- rastlinný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov (napr. tráva, zvyšky zo zeleniny, lístie 
z ovocných stromov, konáre atď.) 

Odpad nesmie obsahovať : 
- živočíšne odpady, obalový materiál. 

  
4. Systém zberu - triedené odpady : 
 
a) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov zložky 

komunálneho odpadu – druhotné suroviny (sklo, papier, plasty a kovy) prostredníctvom 
označených a farebne rozlíšených kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta, alebo 
prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy). Papier 
sa odovzdáva do modrých nádob, sklo do zelených nádob,  plast a kovové obaly do žltých 
nádob spoločne. O termínoch odvozu triedeného odpadu formou vrecového zberu pri 
rodinných domoch sú občania informovaní prostredníctvom harmonogramu, ktorý mesto 
zverejní všetkými dostupnými prostriedkami. V rámci systému zberu vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov sú zberné nádoby a vrecia  vyvážané spravidla minimálne jedenkrát 
za týždeň. 

 
b) Zber biologicky rozložiteľného odpadu v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou 

mesto realizuje prostredníctvom kombinovaného zberového systému nádob, vriec a zväzkov 
konárov spravidla počas obdobia jar až jeseň. Mesto informuje občanov o presných 
termínoch zberu dostupnými spôsobmi (tlačové periodiká a webová stránka mesta, úradné 
tabule, verejný rozhlas a pod.). 

 
c) Zber tetrapakov realizuje mesto najmä prostredníctvom zberu na základných školách 

v meste. 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. /2012 zo dňa 14.02.2012. 
 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.4.2012. 

 
                 

         
Ing. Martin Tomčányi 

                primátor mesta 


