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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 v nadväznosti na  § 39 ods. 6 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  č. 17/2012 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „nariadenie“).   

 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 
 

1) Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok 
obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie a čistotu v meste Sereď. 
 
2) Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu 
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, 
miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 
 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 
1) Odpad je hnuteľná vec, definovaná zákonom o odpadoch ako odpad, 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) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov. 
 
3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 
 
4) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade 
so zákonom o odpadoch.  
 
5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj 
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 
 
6) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo 
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený 
v prílohe č. 2 zákona o odpadoch. 



 
7) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností 
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. 
 
8) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a 
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 
 
9) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. 
 
10) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
 
11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
 
12) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania 
odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich 
zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku. 
 
13) Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 
 
14) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta Sereď pri 
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z 
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, 
chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby 
domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú 
aj všetky odpady vznikajúce v meste Sereď pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom mesta Sereď alebo v správe mesta Sereď, a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a 
občianskych združení. 
 
15) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. 
 
16) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych 
odpadov. 
 
17) Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, 
aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. 
 
18) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  
 
19) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom 
ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo 
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 
 



20) 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. 
 
21) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo 
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré 
patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch a  ktoré sú 
určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre 
jednosmerný prúd. 
 
22) Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa odseku 21, ktoré sú odpadom (§ 2 ods. 1) vrátane 
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia 
v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 
 
23) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z 
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a 
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 
 
24) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a 
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 
 
25) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (§ 
68 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch). 
 
26) Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky 
v držbe. 
 
27) Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo 
zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad 
nemajú fyzicky v držbe. 
 
28) Spracovanie sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy 
odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním. 
 
29) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, 
materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie 
organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na 
materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania. 
 
30) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych 
vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania 
alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností. 
 
 
 

§ 3 



Hierarchia odpadového hospodárstva 
 
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo 
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania 
celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa 
uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia,  
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
PRÁVA A POVINNOSTI 

 
 

§ 4 
Spoločné práva a povinnosti 

 
1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o 
odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona o 
odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s 
týmto rozhodnutím alebo povolením.  
 
2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak aby nedochádzalo k:  
 a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 
 b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
 c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  
 
3) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. Odpady sa podľa 
Katalógu odpadov členia na nebezpečné odpady, označené N, a ostatné odpady, označené O. 
 
4) Ak nie je v zákone o odpadoch, alebo v tomto nariadení ustanovené inak, náklady na činnosti 
smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ 
odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak 
takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z 
ktorého výroby odpad pochádza. 
 
5) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore s zákonom o odpadoch a týmto nariadením, je povinný to oznámiť 
bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a mestu Sereď, v ktorých územnom obvode 
sa nehnuteľnosť nachádza. 
 
6) Zakazuje sa : 
 a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so 

zákonom o odpadoch a týmto nariadením, 
 b)zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a 

týmto nariadením, 



 c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu (vodný tok, 
vodná nádrž a ostatné vodné plochy) a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy 
č. 3 zákona o odpadoch, 
d) zmiešavať  jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady 
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s výnimkou, ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti 
počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, alebo  činnosť zmiešavania je v súlade 
s najlepšími dostupnými technikami, alebo  zmiešavaním nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a 
životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v Θ糎┴▕糎Ｄ〥Ｈ▊糎┬糎Ｏㄖ〺ＤＣ糎糎 糎
alebo ak  bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, 

           e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, 
 f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 
 g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových 

olejov do pôdy,  
 h) používať zberné nádoby na iný účel, poškodzovať zberné nádoby, 
 i) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a svojvoľne premiestňovať zberné nádoby z 

určených stanovíšť, 
 j) zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám, 
 k) spaľovať komunálne odpady z domácností pri rodinných domoch,  
 l) spaľovať a inými spôsobmi zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z 

parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ak je súčasťou komunálneho odpadu 
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, 

 m) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je poplatníkom miestneho poplatku 
podľa osobitného predpisu za KO a DSO v meste Sereď, uložiť alebo zanechať na území 
mesta Sereď akýkoľvek odpad. Uvedené neplatí ak má táto osoba uloženie a vývoz odpadu 
upravené dohodou resp. zmluvným vzťahom s mestom Sereď alebo inou oprávnenou osobou 
alebo, ak sa jedná o drobný komunálny odpad, ktorý tejto osobe vznikol počas jej pobytu v 
meste Sereď a ktorý uloží v malých kameninových nádobách, umiestnených na verejných 
priestranstvách mesta Sereď, určených na tento účel pre verejnosť, 

 n) do zberných nádob určených na uloženie komunálneho odpadu uložiť iný odpad, 
 o) právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom ukladať odpad do iných nádob 

alebo na iné miesta ako sú im určené mestom Sereď. 
 
 

§ 5 
Program odpadového hospodárstva 

 
1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len "program") sa vypracúva v súlade s hierarchiou 
a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 3 zákona o odpadoch a obsahuje analýzu súčasného 
stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva a opatrenia, ktoré 
sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s zákonom o 
odpadoch a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona 
o odpadoch. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov ( § 68 ods. 3 písm. 
e)) a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované  bifenyly. 
 
2) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a 
produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, 
vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne 
odpady, ako aj pre drobné stavebné odpady, mesto Sereď, na ktorého území tieto odpady 
vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri 
servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo 



mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby -podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto 
práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa 
môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom Sereď na vypracovaní spoločného programu. 
 
3) Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program  dodržiavať. Nový 
pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho 
vzniku. 
 
4) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 
prihliadať pri tvorbe svojho programu na program odpadového hospodárstva mesta Sereď. Pred 
predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie mestu Sereď. Pri 
počte obcí, ktorých sa program pôvodcu týka  presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať 
obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu nahliadnuť a 
dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je 
dotknutá. 
 
5)  Mesto Sereď je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnené bezplatne požadovať od 
každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo 
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, 
informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných 
predpisov tým nie je dotknutá. 
 
6) V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia 
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj 
program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva.  
 
 

§ 6 
Práva a povinnosti mesta Sereď pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností 
 

1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Sereď a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Sereď. Fyzická osoba – 
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len 
"Prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a 
reštauračným odpadom. 
 
2) Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
hradí mesto Sereď z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 
ods. 8 alebo 10 zákona o odpadoch a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z 
elektrozariadení (ďalej len "elektroodpad") z domácností ( § 54a ods. 4) a biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos 
miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie. 
 



3) Mesto Sereď je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov : 
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho 

území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych 
odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené 
zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného  zberu, 

zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s 
obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 

 
4) Mesto Sereď vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva : 

b) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods. 3 písm. a) zákona o 
odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky, 

c) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s 
odpadmi na území mesta Sereď. 

 
5) Mesto Sereď je povinné  zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného  zberu komunálnych 
odpadov, bez toho aby bola dotknutá povinnosť podľa odseku 3 písm. b)  pre papier, plasty, kovy, 
sklo.  
 
6) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa na mesto Sereď nevzťahuje z dôvodu, že pre mesto 
Sereď je ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi 
nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej 
hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 
 
7) Mesto Sereď je povinné umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie 
a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre 
prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady  

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu, 
b)  užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 
odpadov. 
  

8) Mesto Sereď je povinné triediť biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s 
biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky. 
 
9) Mesto Sereď je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii ( § 
54ga ods. 2 zákona o odpadoch ) na ich náklady: 
 

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

užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 
odpadov. 

 
10) Mesto Sereď je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona o odpadoch 
oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne od držiteľa komunálneho odpadu a od 
držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie. 
 
11) Mesto Sereď poskytuje na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre niektoré 



kategórie pôvodcov komunálnych odpadov a je povinné umožniť pôvodcom komunálnych 
odpadov, ktorých sa tento zber týka 

e) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného mestom 
Sereď, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť 
tento interval aj dlhší ako 14 dní, 

f) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností; ak ide o pôvodcov komunálnych 
odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber 
veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, 
rozhodne mesto Sereď. 

 
 
 

§ 7 
Práva a povinnosti oprávnených osôb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností 
 
1) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta Sereď môže len ten, kto má 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom Sereď, ak túto činnosť nezabezpečuje 
mesto Sereď samo. Mesto Sereď v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, 
zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným 
programom odpadového hospodárstva mesta Sereď a týmto všeobecne záväzným nariadením. 
Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas. 

 
2) Zmluvný partner je povinný: 

a)  dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu, 
b)  vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, 
c)  po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená, 
d)  v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie 
ihneď na vlastné náklady odstrániť,  
e)  vykonať dôkladnú dezinfekciu zberných nádob pri bytovom dome minimálne dvakrát za 
rok,  
f)  poškodené 1100 l nádoby opraviť, znehodnotené, zdeformované vymeniť pri najbližšom 
odvoze, ak sú vo vlastníctve zmluvného partnera. 

 
 

§ 8 
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov pri nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností 
 
1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa 
kuchyne  je povinný: 

a)  zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste Sereď, 
b)  užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste 
Sereď, 
c)  ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely 
ich zberu na miesta určené mestom Sereď a do zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov v meste Sereď. 

 



2) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s 
komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na 
vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 
 
 
 
 

TRETIA ČASŤ 
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI 

ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ 
 

§ 9  
Komunálny odpad a jeho druhy 

 
Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s 
ustanoveniami vyhl. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov : 

 
a) podskupina triedene zbierané zložky komunálnych odpadov 20 01 

 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 Šatstvo O 
20 01 11 Textílie O 
20 01 13 Rozpúšťadla N 
20 01 14 Kyseliny N 
20 01 15 Zásady N 
20 01 17 Fotochemické látky N 
20 01 19 Pesticídy N 
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 
20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 
20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 O 
20 01 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 
20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 
20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá N 
20 01 32 Liečiva iné ako uvedené v 20 01 31 O 

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 N 

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

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 a 
20 01 23 a 20 01 35 O 

20 01 37 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N 
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 



20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 01 41 Odpady z vymetania komínov O 
20 01 99 Odpady inak nešpecifikované  
 

b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 20 02 
 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 02 02 Zemina a kamenivo O 
20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľný odpady O 
 

c) podskupina iné komunálne odpady 20 03 
 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 02 Odpad z trhovísk O 
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 
20 03 04 Kal zo septikov O 
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O 
20 03 07 Veľkorozmerný odpad O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované  

 
 

§ 10 
Systém zberu komunálnych odpadov 

 
1) Mesto Sereď pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje odvoz a likvidáciu 
komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnených osôb na základe uzatvorených zmlúv. 
 
2) Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti 
požiadať mesto Sereď o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov. Mesto Sereď následne 
zabezpečí zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa do systému zberu 
komunálnych odpadov z prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. 
 
3) Iné nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom ako uvedené v tomto nariadení 
(najmä premiestňovanie nádob z určených stojísk, ich používanie na iný účel, poškodzovanie, 
svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa 
prísne zakazuje. 
 
4) Zákaz podľa ods. 3 sa nevzťahuje na : 

g) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) organizované po 
dohode s organizáciou poverenou zberom, 

h) zhodnocovanie osobami napr. ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú 
zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu komunálneho odpadu. 

 
5) Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob a vriec 
zodpovedajúcich  schválenému systému zberu v meste podľa tohto nariadenia. 
 
6) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť jednotlivé zložky z komunálnych odpadov 
podľa tohto nariadenia. 



   
7) Určenie umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch a nehnuteľnostiach určených na 
podnikanie a občiansku vybavenosť sú jednotliví užívatelia povinní dohodnúť s mestom Sereď. 
Za umiestnenie zberných nádob zodpovedajú ich užívatelia. 

 
8) Umiestnenie zberných nádob pre kolektívnu bytovú výstavbu (bytové domy) určuje mesto 
Sereď. Miesta pre umiestnenie zberných nádob sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné 
donáškové a odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. 

 
9) Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný 
s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. 

 
10) Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.  

 
11) Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie 
alebo ich inak premiestňovať. 

 
12) V prípade odcudzenia zbernej nádoby, ktorá je vo vlastníctve užívateľa je užívateľ povinný 
znášať náklady na nadobudnutie ďalšej nádoby v plnej výške. 
 
13) Pre umiestnenie zberných nádob je potrebné dodržiavať hygienické a estetické podmienky 
a dbať hlavne na to, aby: 
i) bol k nim pre odvoz zabezpečený ľahký a dostatočný široký prístup výlučne po komunikácii, 

nie po chodníku,  
j) nebol rušený vzhľad okolia aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala 

prekročenie prípustnej hranice hlučnosti, 
k) neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien, bytov, detských ihrísk 

frekventovaných miest, 
l) boli uložené na spevnenom podklade, bolo s nádobami nakladané šetrne. 

 
14) Do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu je zakázané umiestňovať zeminu, 
stavebný odpad, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, 
kyseliny a zásady /luhy/, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdravotne chybné odpadky 
z potravinových výrobní z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz 
musia zabezpečiť fyzické a právnické  osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými 
prostriedkami za dodržania prísnych zdravotných, bezpečnostných a hygienických predpisov na 
miesto zneškodnenia odpadu. 
 
15) Ak sa pri vývoze komunálneho odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady iné ako 
komunálne, ktoré do nej nepatria,  nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným 
partnerom mesta je vlastník, užívateľ alebo správca povinný obsah nádoby odstrániť na svoje 
náklady. 

 
 

§ 11 
Zberné nádoby a vrecia 

 
1) V rámci systému zberu sú používané v meste Sereď nasledovné zberné nádoby :  

m) malé kameninové nádoby na účely zberu drobného odpadu z ulíc, 
n) 110 l plechové, 120 l plastové, 1100 l plechové, 1100 l plastové nádoby na účel zberu 

zmesového komunálneho odpadu, 



o) vrecia,120 l plastové, 140 l plastové, 240 l plastové,  1100 l plastové nádoby na účel 
zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, 

p) veľkoobjemové kontajnery na účely zberu veľkorozmerných odpadov. 
 

2) Používanie uvedených zberných nádob sa vyhlasuje týmto nariadením za záväzné v rámci 
mestského systému zberu odpadov.  

 
  

§ 12 
Množstvový zber 

 
1) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri  ktorom 
ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona  vo výške ktorá je priamo 
úmerná množstvu týchto odpadov  vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 
 
2) Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa zavádza na celom 
území obce pre  kategóriu  pôvodcov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, 
vlastniacich nehnuteľnosť na iné účely ako bývanie. 
 
3) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po 
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3  a  § 4 tohto nariadenia. 
 
4) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa 
ustanovujú tri veľkosti zberných nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať 
nasledovne:  

a) 110 l nádoba, 
b) 120 l nádoba, 
c) 1100 l nádoba. 

 
5) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, výber veľkosti zbernej 
nádoby sa uskutoční na základe dohody všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa  pôvodcovia odpadu 
nedohodnú, rozhodne mesto Sereď. 
 
 
 

§ 13 
Zmesový komunálny odpad 

 
1) Zmesový komunálny odpad musí byť vyvážaný minimálne jeden krát za 14 dní. V prípade ak 
zmesový odpad neobsahuje biologicky rozložiteľné odpady môže byť tento interval dlhší ako l4 
dní. 
 
2) V rámci systému zberu komunálnych odpadov sú zberné nádoby vyvážané spravidla : 

a) jedenkrát za týždeň v rámci rodinnej zástavby – IBV, 
b) dvakrát za týždeň pri bytových domoch, v závislosti od počtu bytových jednotiek, 
c) jeden / dvakrát / štyrikrát / osemkrát  za mesiac pri objektoch vo vlastníctve právnických 
osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a pri objektoch občianskej vybavenosti.  

 
3) Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadov sa 
stanovuje takto: 



a)  na jeden rodinný dom jedna 110 l nádoba, 
b) v bytových domoch s menším počtom bytov ako 20 na jeden byt jedna 110 l nádoba, 
alebo  jedna 1100 l nádoba s dlhším intervalom vývozu, 

         c)  na cca 20 bytov v bytových domoch jeden 1100 l kontajner (pri intervale vývozu dvakrát 
týždenne), 

    d)  pri objektoch vo vlastníctve právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie a pri objektoch občianskej vybavenosti v závislosti od produkcie odpadov, 
minimálne 1 ks 110 l nádoby. 

 
4) Vlastníci alebo užívatelia objektov slúžiacich tomu istému účelu na určitom ohraničenom 
území (napr. polyfunkčné objekty, administratívne budovy s prenajatými priestormi a pod.) môžu 
mať odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečené spoločne. Prevádzky, ktorým pri 
činnosti vzniká minimálne množstvo odpadu, majú možnosť spoločne užívať zbernú nádobu. 
 

 
 

§ 14 
Triedený zber druhotných surovín z domácností 

 
1) 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 zástavbe (rodinné domy). 
 
2) O termínoch odvozu triedeného odpadu formou vrecového zberu pri rodinných domoch sú 
občania informovaní prostredníctvom harmonogramu, ktorý mesto Sereď zverejní všetkými 
dostupnými prostriedkami. 
 
3) V rámci systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov sú zberné nádoby a vrecia  
vyvážané spravidla minimálne jedenkrát za týždeň. 
 
4) Do systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov patrí aj zber vytriedeného 
textilu a obuvi prostredníctvom vriec ukladaných do označených a farebne rozlíšených 
kontajnerov rozmiestnených v uliciach mesta. 
 
 
 
 

§ 15 
Objemné odpady a drobné stavebné odpady 

 
1) Objemné odpady a drobné stavebné odpady je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. 
ku kontajnerom na komunálny odpad, okrem termínov určených v harmonograme odvozu 
objemného odpadu. 
 
2) Zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov uskutočňuje mesto Sereď 
minimálne dvakrát do roka, spravidla na jar a na jeseň. O termínoch a spôsobe zberu objemného 
odpadu sú občania informovaní prostredníctvom harmonogramu, ktorý mesto Sereď zverejní 
všetkými dostupnými prostriedkami. 
 



3) Na účely kolektívneho zberu objemného odpadu z kolektívnej bytovej výstavby – bytových 
domov je možné, najviac 2 x do roka, prostredníctvom správcu požiadať mesto Sereď o 
pristavenie veľkoobjemového kontajnera. 
 
4) Objemné odpady a drobné stavebné odpady je možné počas celého roka odovzdať aj na 
zberný dvor mesta Sereď na Cukrovarskej ulici. 
 
 

§ 16 
Elektroodpady z domácností 

 
1) Elektroodpady je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na 
komunálny odpad, okrem termínov určených v harmonograme odvozu objemného odpadu. 
 
2) Elektroodpady z domácností majú občania možnosť odovzdať v rámci zberu  objemného 
odpadu, minimálne dvakrát do roka, spravidla na jar a na jeseň. O termínoch a spôsobe zberu 
objemného odpadu sú občania informovaní prostredníctvom harmonogramu, ktorý mesto Sereď 
zverejní všetkými dostupnými prostriedkami. 
 
3) Elektroodpady je možné mimo termínu zberu odovzdať aj na zberný dvor mesta Sereď na 
Cukrovarskej ulici, prípadne v systéme spätného odberu elektroodpadu oprávnených osôb. 

 
 

§ 17 
Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín 

 
1) Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do 
zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností. 
 
2) Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín je možné počas celého roka 
odovzdať na zbernom dvore mesta Sereď. 
 

 
 
 

§ 18 
Biologicky rozložiteľné odpady 

 
1) Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, ktorý pôvodca nezhodnotí na vlastnom 
pozemku, je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora mesta Sereď, na účely jeho následného 
zhodnotenia. 

 
2) Zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu v častiach mesta Sereď s 
individuálnou bytovou výstavbou mesto realizuje prostredníctvom kombinovaného zberového 
systému nádob, vriec a zväzkov konárov spravidla počas obdobia jar až jeseň.  

 
3) Mesto Sereď informuje občanov o presných termínoch zberu dostupnými spôsobmi (tlačové 
periodiká a webová stránka mesta, úradné tabule, verejný rozhlas a pod.). 

 
4) Kompostovateľný odpad zo záhradkárskych osád je zhodnocovaný na pozemku spravovanom 
vlastníkom, resp. užívateľom záhrady. 



 
5) Na účely zberu a odvozu ostatného vyprodukovaného komunálneho odpadu zo 
záhradkárskych osád je možné najviac 2 x do roka, prostredníctvom zástupcu záhradkárskej 
organizácie požiadať mesto Sereď o pristavenie veľkoobjemového kontajnera. 
 
 

§ 19 
Zberný dvor mesta Sereď 

 
1) Zberný dvor mesta Sereď pre občanov mesta Sereď je zriadený na ulici Cukrovarskej 4347. 
Slúži na zber, dočasné uloženie a triedenie zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných 
odpadov a elektroodpadov z domácností od fyzických osôb, občanov mesta. 
 
2) Zberný dvor má na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov 
k odovzdávaniu. Pôvodca odpadu, ktorý prinesie odpad na zberný dvor, sa identifikuje 
preukazom totožnosti s vyznačením mena, priezviska a trvalého bydliska (napr. občiansky 
preukaz a pod.) a dokladom o zaplatení príslušnej splátky miestneho poplatku za KO a DSO 
(napr. šekový ústrižok, SIPO ústrižok, príjmový doklad z MsÚ, kópia úhrady cez bankový účet) 
k poslednému aktuálnemu termínu. Pri odovzdávaní DSO (napr. drobná keramika a sanitárny 
odpad z bytového jadra a pod.) na zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa  kópiou 
ohlásenia k stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam. V prípade, že činnosť nepodlieha 
podaniu ohlásenia stavebnému úradu, občan uvedie presný  rozsah vykonaných prác. 

 
3) Na zbernom dvore je možné odovzdať tieto vytriedené zložky komunálnych odpadov, 
drobných stavebných odpadov a elektroodpadov z domácností : 

a) papier, 
b) plast, 
c) sklo,  
d) kovy, 
e) biologicky rozložiteľný odpad, 
f) kompozitné obaly (TETRAPAK), 
g) pneumatiky, 
h) veľkorozmerný (objemný) odpad 
i) drobný stavebný odpad , 
j) vyradené elektrozariadenia, 
k) batérie a akumulátory, 
l) oleje jedlé a tuky, 
m) oleje minerálne, 
n) žiarivky,  
o) oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín  (identifikovateľne 

označené). 
p) textil 

 
4) Odber vytriedených zložiek KO a DSO uvedených v ods. 3 dovezených pôvodcom do 
zberného dvora je pre fyzickú osobu - občana mesta Sereď bezplatný. 
 
 

§ 20 
Staré vozidlá 

 
1) Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa zákona o odpadoch a neodstráni staré 



vozidlo, urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo mesto Sereď (na 
inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom 
životného prostredia (ďalej len "určené parkovisko"); náklady s tým spojené je povinný uhradiť 
držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, 
kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí: 

a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami v prípade jeho 
nečinnosti, 

b) inšpekciu, 
c) obvodný úrad životného prostredia, 
d) mesto. 

 
2) Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 1 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, 
zabezpečí zneškodnenie odpadu Obvodný úrad životného prostredia, na ktorého území sa odpad 
nachádza, na náklady držiteľa odpadu. 
 
3) V prípade, ak držiteľ vozidla nie je známy, náklady spojené s odstránením starého vozidla 
znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, ktorý požiada o ich refundáciu držiteľa vozidla, ak sa 
ho dodatočne podarí zistiť. 

 
 

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA A SANKCIE 

 
 

§ 21 
Kontrola 

 
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonávajú: 
 
 a) poverení zamestnanci mesta 
 b) kontrolór mesta 
 c) Mestská polícia v Seredi 
 

§ 22 
Priestupky 

 
Na rozhodovanie o priestupkoch sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o priestupkovom 
konaní zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a správnom konaní zákon NR SR č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

§ 23 
Pokuty 

 
Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní zákon 
NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 
 



 
  

PIATA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 
 

§ 24 
Spoločné ustanovenia 

  
1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
a týmto nariadením. 
 
2) Podrobnosti určovania miestneho poplatku podľa osobitného predpisu, z výnosu ktorého sú 
hradené náklady na komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje osobitné nariadenie. 
 
3) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto nariadenia rozhoduje mesto Sereď. 
 
 
 

§ 25 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č...... zo dňa 11.12.2012. 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2013. 
 
2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Sereď  č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 11.12.2001 v znení neskorších nariadení. 

 
 

 
                 

         
 

   Ing. Martin Tomčányi 
                primátor mesta 
 
 
 
V Seredi dňa:  
Deň vyhlásenia:   
Deň zvesenia:     
 

 
 

 
 


